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Η ί το ει @με Με ‹ιε ΕεόἱέΙ1εἰά ‹ΞεῖΜοεάετ @τι ..
 

ΙιεΒΒεἐΞΜ εειι ΜειιιΒιβοεΙι Τεἰιοοιι θεΓειιὶεὰνειιιειιι1 νιιιι

τννεε θε1ιεΓόε 0Ρ€εΓεεΙά, .νοι ννοιιάετ1γΚεΑνοιιιιιτειμ .

επ @Με νεε1 εκετ Ζαν: @επι ·2οετ οιιάεινοιι6ειι ΜεΜε, εε: 23, Ιιιιιιιιε 1ιείεΙε νοΙΒτειιιζετι Μακ; ετι επιτ- -

. £1)Β

ΜεΙ1εοιιἀειιὲά Β). ι.ιθιιιόιτ τΙειιιτείειιυννειι, 200 Ϊ ·

οιιι Με πεσει ΌεΓειιιεόνει!ιιιειΙ Με οικω (Με :

Μιιιιιιιιιτε νεται Ζοιιόετι,· Ιιοενεει Ζοιἔ επι Ιτιιιιιτ εε

Μια οιι‹1ετ εε ιιιειιΓεΙιειι Μπι νοοπὶπειιἔετιι··ετι πιει: . ή

ΙιοενεεΙ @νεται 2γΒεριιιιιιι ἔιιιιτ, 21200 άειτ @τι ν1ῖ8118ό, ι

όιιιΖειιεΙ Ζοτἔειι.Γειιεἔιι ἔειισεἔεπι ότιιΖειπΡειιιιιΠειι” ·

Μετά, ειι άσοτ εεε ιιιιιιιιεΙγΙε -·νετΖιιιιιι @τι όιιιΖειιά

ιιτειι, όιΙεννγΙε οιιάετΓοΙιειάειιε ἔενειτειι Ζγιι, ειιε νοοι:

Μα Μιέειιιιιιτιι ειι εε Ζἰε1 ειΙΙετίεΙιει‹3ε1γΙζετ ΖΥΠε Πεπτ

· οιιι, οι] @Με Εἶε‹:Ιειι, Με: η Μιωιωοινωιινωι

ινι1τ Με: όσοι· @Μετά ννοτ‹ιειι, ειι 1ειιιτ-Ιιετ ιι ι:οιβ1γά-- ι ·

Γι:Ιιειρ νειΓιτεΙ‹ι1ιειι, ειι ΜΒ: ειιιτινιιιιτόειι όειιετιιιιιιιειιε- 1

ννιιιιιόιέζε 1ιείειε Οοιἰε, (Με εειιννι8ὰιιτειι 2ιι1,ιἰειιτ ἔγ

ι·ιιετε ιο νιτιόειι Ζιι1τ, ειι (Πε ειπε Βεντικὶειι Ζω νεα

εε ΡΙειδειι άει.. Ηε11ει ΗετννεΙΚ οιιε Μεσα ~ννιΙενει

@Με οιιΖειι εειιινιε ἔεΖεἔειπΙε ΖιιΗἔιιιεΙζει.



σκ Ηιετ·οιιιιι νικ σε

πιιοιιιε Με ιΠ.ΑΝοΕπΕΠΒΒ
Μ Ε” .Με (ΜΜΜ.

. Ιεσσ σιιε σε σιιιιε ΜΜΜ νει·Με

· "κι, πσσ σενιιιι.ιεπ να ἱιι σε θε

Ιε!πεσεπιιΓεπ. σε: σπιιι·ειι: όεπ ιιιιεπ

Με, πε σε πειιοσι·ιε οποσ Ηεει·ειι, ιπ

'ι [Απά νιιπ 8ρειιιε··εεπ οπεεισσνιεε·

Κοιιιιιε~ Μπι, νεπιιε Βειιεετεπι ειε εεε

Κοπιιι ιππε πω, νειι πωπω Μία :Με

Μ. με εεπ ιγι·Ι πιεσε σε ιι Εστω;;

πιει πωπω σνει· Ζεε ιιι 'ι Ο πιταπ”.

8τεἀειι επ ρΙειιιΓεπ ορ- επ ιιΕιιἰνεινεπ

σε. ι·οσνειισε επ σιιιπ‹ι Μειιιεππε ιιι

ΚΙοοιιει·ιι επ Οσπειιιιιιειι, πιο., σε: πιειι

πιει @Με ιπγιει·ι νιιπ σε Ζω, ποε

· ιΝσοιιιιι€επ Με ΜεπΓοπειι νσπό, πιο

μια· πισω η 'κ ιιι Με ιιιιι;επ νει·‹Ηε

ι ιιιισει·ι:. Τειιιηιι Ι·ιγ ηπε 5ειιερειι @εεε

1ιιόειι σε σεΜιτειι πιει σεπ Με, :σο

@κι Μ "Με Μειιπειι, επι σρ ιε

ριιεΤειι σε” σε Ρεπιπιιιιιι ριι8Γεει·ειι πισω

τειι, σιπ Με τε τιιϊπεει·ειι. Με :γ Με

ι1ενσει;ειι παπι πωπω. πιιιεπ :η νιιπ

σεΒει·πειι νειΓοιιεΜε Ρε18ιιπιε Ι‹σιπειι_

(πε πιει· πισεόε πηι·επ. ινεΠ€ε πγ εσπ

. "Με επ σειιοε·επ; επιασε πωπω!

. ..|

 .

Κ

Βιινεπ πιει· ἔσω σνει· σιιι Ιιιιιιιιενειι τε

Ιιεπσπάειιι. Οπόει· ειπε ΡεΙειιπιε ειπε

ιπεάε εεπ Οτε" Με Β'ι·ειιιιι·γι:, ιἱἱε ο”

Με Ειπα εειι Πσπ,ιει·, σιε "σε" ειπε·

νιιιι 'ε Κιικιε, Μ ιιει·επ Μειι, ι3ιε ιι:

εεπειι Μπά πειιιι€επ πω. Πεκ (Με

νοΒι: εεπ ιινιιιεπ :Με πωπω Κ ιεἔειι

σε Οπεεισσνιὅειι, πιιιει· η Ιιειι επιιεπι

σε” σε νειΠεπειι, ννπο η ιε ιιιιισιιιιΒ

ννα”, επ νσει·ά ηπε Ποι;ιει· πιει πει::

Βενιιππειιι επ 2γιι ισσ πιει σΙεπ Κοιιιιι

ιε Γειιεερ εε€εισιιι επ πιει @Με Μυ .

ννεπειεεΚεει·σ ιιι 8ρεπῇε , σε" Μ εειιγΚ

σιιιΓεππειι Μετά, επ ι1εεΜε πω πιώ

πευ σε 8σικιεπιειειι, Με πω· ιγπεπ

@Με Τεπ ΙεειΓιεπ σπιτι η σε Βιιιιειεπ

ντσιιννε, επ Γειιοπικ ιιιε ειπε Κσπἱιι8ἱπ-.

πε, πω ειπε· πιεσε εεε: »Με Με,

ννιιιιι η ιιειπ Μαζι: σπι εεπ ΟΙιιἱειειι

.νι·σιιιπε εσεάειι Μάι. ΠεΚσιιἱπΒιιιιιε

πειιι σε

Μπι· σσι·Ιοί·' στη εε ποικιειι σε Με πετ

(Πιι·ιετεπειι, επ ΖΧ σιεπιιε σε ΚσιιιιιΒιιι

πε νι·σεε επ Γριι ε,

επ ιεεισε ιιιιιιι· Ει·ιιπιεΙι3 :σο σε" γ

πει· ιιιιιι ,: ΗΜ @απά "Με .Τ·

Α 2 1882

ι·σιιννε ιιι πιει· Ιπιπιει·. επ @Ε · ·

εεε: μπαιννει” Ω-



Ι·1ιιο:Ποιι παπι σο ΚοιιἱιιΒἱοιιο οοννιιοι·

Με η ιιιοτ οι:: Ποσο 'πιο 'πικάπ, ου

.. "ΜΒΜ Ιιιιιιι· οσο οπο η οονι·ιημ οι”

εοννοοει, ': πιώ( η ο‹: κοιιἱοοιοοο ιοι

‹ιο; οιι "Μισο σε Κσιιιιιοιιι:ο σε” το

Κοοιιοιι μ, ως η :οι πιο" ιγ‹ιο σοι:

1ιοεσο το άτοεοτι, ου Εισσριο @Μι πιο;

- Με: το οονοΠοιια Μο υο σο @ο ω

οιιιιιτο νσΠιοιιιιοιι και, οσοσονιοΙ σο

ΚοιιιιιΒιιιιιο νεο οοιι ίσιωσε Ζοοιι , σρ

Ρειιιιιιοσ‹ιο , απο 6ο Ηοιοοιιίο!ιο Μοοιι:

κι· ΕΙΟ|·ἱ8 Μ Ιιοοιοιι. Βιι σο αιοΜο

ω οδο οονἱοΙ σε €ονοσοειι νισιινσο νου

οοιι Ι)σΒιοτι οἱο η οσοροσ ποτά οιι ΒιιΕ

Ιιοιιτ πιο ποσοι νεο ΒΙοοοιιοΒοοι·. Με 6ο

Κοιιἱιιε ηισιιιε Μαιο Με οσοι ντουκ: σο

“οποσ” οοιιοιι Ζοσιι ;;οσιιοικι Μισο,

να Πι' ποιοι· οσοι”, οποιοι: @απο

ιιιοπιιιιιοιιτιο, οιι απο :γο Ζοοιι απο·

.
·”.

- · -·κ·η. ι·

.. ο)

:ο Η" Ένωἀο..·Ο@Β.ΜΒκ · ι 2 ι ο ο ) ο :Η ~Τ . .

..ο οι @Νοε εισαι Ζυοπ Πωσ τοι Μαι

7η” Μι [Μπι 8" ΜΜΜ" @ἔσω οι

πιο άι: Ζω'ἀο κι ΙΜ /ι:ΙιοΜεο Μο ΡἰοΓἰ$

· οι ΒΜιποῇΜ. έα ο ·· ο

ΆΙιιάοτι·Κσιιιιιο Ιιοιιιοι·ισο (Μονο Ζοσιι .

Ποιο νοιαιιιιο ιιοεσιι ιο Ει·γἔοο , _

 .

 .

 

ι·οιι Ιιγ 6ο Οἱι;ἱο.τοο νιοιικο; οιι Ποτ Βιοτιι

σοὶ( οιιἱΒοο ο" νσο‹ἱΠοτοον:ιο οοιι σοι· ·

ΟΙιι·ιιιιοο ντσοννο. .

ΑΜ” Μπιτ άπο @οικω ντσιιικο

σοι‹ιο οοιο Κιυοοιοιι το Ειοννοι·οιι. ου

Ιιοιιτοοικ.ιο 2ο @οι "οι, οιι Μπιτ ιο σοι·

σο οσο ΗΜ·, Με η ιιιιιιιινυΙγια οι" οποιο:

.η 'κ ΠοΗΙο ΜΜΕ, σΡοοο Κοιιἱιιεο Ζοσιι,

ο( Με: οιΕοιι 0σιμοτ; οιι οπο εποε

Κιιιάοτοσ .Μιτου ιιΙτσοο. [η πιοΙΚοιιοοι·,

οιι. ΧτοοΒου οικω" οἱ:: η. η! ῇειτοιι

οικι οποσ, οσο Πέ, σει: οοιοοιι πιο

οοιι ποσοι· Πιο: ννοοοσννιΜο; οιι Με 2η

του Ποιοι· νού· Μου 8οΚοτιιοσ ννοι·οιι,ογο

(Πο ειναι Κιιιοοιοο πιο ίοΙιοσιι, ου οι·

Χανια οσο ὺνοΙἔοΙἙιΚοιιο δοννοοεο,ιιι οι

|οιΙοἱ πιοιιιοι·ο, σο: "που ιιι 'τ~οοιιιίοιιο

Μισο οπο Γοιιοοοοοι· Κι.οοοκοιιωσιιο.

οδο κή .

Ποιο ιιγ Ποιο, ου ποιόο, Με Ιιγ πισω:

οι· 80!ισοΙοεοιιιι, Με σε ει·σσαο Μεοει

τοι· θοι·οοοι· Μπι :οιι‹ιο Ιοοι·οιι, κοινο·

σιιοι· Ποιο οοοι· ωστοσο 'πιο' μι

νυοοοοιισο πιο:: νού", Η ου οι” ιιιοι:

Κιιοοοιι ιοοιοιι οσο ΐοιιιγνοιι , οσο οο·

ιιἱΒ οἱο8· νοτοἱσυοιι, τοπ η Με Νοτι

οιιοΒοιιι· πιο: ιιιγ τοι· 8οιισοΙο πιο;; εοοιι.

Τσου οοΙσοίοο Μπι ο” νωοιοο Μ

, · ιο



ιι·.ιιι Ζοοιι :οικω @Με Βημα” ιι

ω · (

ιο ΜΜΕ τι” Μωβ28ιιιὶειι “Με , νιιιιι

σνιιι· άἱε Κἱιιὰει·ειι "οι νειΝγάνικιι·ειι.ι

Μάικ: Ιεοπιιι άσε "πε ιιιαΠιιιικιοι·ειι

πιο ν€81ίἀΜϊ 2ο.: Μιὰ: πει· Η” πιει

τευ Πι' 'ι Γοιιι·γνιιιι ειι Μπαμ ου ΜΗ:

Μι ίβιῖειε1τειι, άι: εε ιιιιιινιιιιι "τι ει”γκι

· Βικιιιιιιι€ιι··~Μιιιιιοιιι·ιενειι @υ .°ι Ι.ιιιγιι€

Μιι·εενοιη πιο σι: 'ι πιάστε Κιιιάειοτι

Με: *αν γει·0ουάσω ··τΑΜιιε πω· :και

"νικ ιιι @απο Νέα ΓιιιιιοπιρΡΒενειισ.

- Γεω ιιετ·τινεΠι Η” Μάσι· Επιιιιιιι·Ιταια

επ νι·εειειιόο Με Με @Με "Με ιιι ιι9··

Η!"

@κι "ποιο ΤοιιοΜειι. επι :Φώτα [

ΚόιιιιιΦωτιει ; 4:13: Ηγ"Βιιιικιιώειπ πωπω

έσω ·‹Ιοοσειιῖό (πιο Μ ΡΠοΗεινειι Βιω

οιιεΗθιιι· ιιιαίοιιειάειι ΜΜΜ) ομάιιιιιγ,

@οι Παει· ‹ιοοὰ, εσυ· Ιιοι·ι€6ι··ειι κειμ

Βοοι·ειι Ποια” ΠεΐιιιφυΚιβειι. Μπακ

(Η: Κοιιιιιιιιιιιιιι ννωοτιιιοΜ“·Ε και Βιιιιι-·

ι οιιειιιιιιι·· μια ω ιιοοβειι,ηιοοιπωφάο

οι· ιιγ:ΙιιεϊνωιιιιιΜ6ι:Μέ Ξινι€πι ι ειΠιι:ι·ιι·

πισω ωοωΒικιωω. 8η Λα;(ΜΜΜ

οιάοιιιιεει·ειι ο” Μπι - Πω»8ειιιισιιιιεειμ

“ιι «κι Μαιο; @πιει ιιγ·Διιιιι· Με:

ιιιεςι·. καιω;; "Μια "ει ·ιιιιιι·ϋιιι "Με

Μπι η" νιιιΙει· νωπιι‹Η:ιι ιά·Μοιιτοει

Μπι, οπι το Μπα: ἱιι εσιι·ιιιιάει·θοιιοΦ

. 1” άειιι· :σαι.σει; @ο ωεωωιιιωω

του συ .πιιοοιιε ῖΜιιι€ωι ·ί. σιιι

κιευΒιοιιιι η” Ζοοιιοικιει· άι: ισι·ιοοιιο

κ ΜΜΒιιειι ευ Ιοιιιυντοιινωιι παει· πιέσει”

@Με νεη;εοιοιι 48 “Με και Βιιιιισιιι»

Πειιι·. Μπι· 'τ επ Ιινσειαι "και @ο Κο

οιιιει ιιιειιιιιιιε, σπιυ: Με !ιγ οι Μουτοι;

Ντι "Με" ιουσε, 200 νι·ειιιεάε· ?ΜΒ οΓ

Βιιιιοιιειιειιι· μια· "επι πιεσε :Μαΐ -

ΧΜιιιι=ορ Ι·ιειιι επι Κοιιιιιε ιιιιανοοι·άμ·άπ -

ΒιιιοειιεὶΜιιιι Μοει·Ιει· επι: ννκ, εποε:

πε Μι Με" Μακιει· Μγνειι Μια; Μη:-

τη: Με Κοιιιιιιιι οι·άε·ι· , επι Μαι· αιμα·

ιιο 'Ν Μπι· Ιιουιιειι , οικω Ποιά. οικου

@Με Μπι» Με Νοτια. «Μπι πια:

νει·Πιιιιιι Μάι, ννει 1η ιιἱιειιιιειειι όι·οο-.

νιε, κι” Μάτσε! εισαι: ιοιινιο, πεεεειι·

|·. .

5 Ή

σε, κι" Η, ιιοιιιΜΒΒιιωωπευι Μπρικ

"εαπ επ Και". Με :16 Κοιιιιιιι ειι άσ-

Κωιιπειιιιια άπιιιΒικιοιο ιιιιιιΙιιιει "υ “επι

πιεση πιο ΙιεΙοοωειι @μια α· Μπι.

ΒΙιιιιοΙιεΒιιιιι· ιιἱιιιιειι νεοιιιιιιι “και Ζου

6ειι τιιιπειιι1οιη~ ιιτ›ορειιΔε Με ιη Μπι

Μιιιιειι @Μι ιικ:1 νειβετειι μια; Τικ”

ιι ιη εειιινωιιιε·Φωοι· $Φ.νιεωεςι @ο

«Φωτ, αι Μπι ιιιιι·ιοΒγιι :ναι/οί φωτ

~ ΒιιτιοΙιεΒιιιιι·,· ιιιιιιι·· ιιεἀειΙιιιι @πωπω οι»

οιιιιιοικιιιιε, Με” ιο ιη· Μαι· ΜΜΜ

"Βίου ιιιτεεευνιοοωιΒΜΜ ηπα νε

Φιιη :ει;ειιιιι1ειΒ .ι

. · ,τ ;:Β Ο »μι

ΜΜΜ: ιιιγιι ΙιοπεΙιικε πρωι επεσα.

Λάἱειι ΜΜΜ σε. νκιιιικΜι.ι ΜΜΜ. επ:

ΑΜΒ” ιιιγιι . ιιΜει·ΙιεΕΜ Δω; - 2· η ίπ”

.Μια ιιιγιι κοιιίοοπ, ιιιγιι Με” ειι “κι”

Δώσε ιιιγιι ιιπνειιιοοιειιΠε μακ · ·~

ΑιιΙιειιιιιγυ ΜΜΜ οοεειι όριΙεις. ~

..α

Δήμω σκι κι" ΜΜΜ: "ιωγιιοιι- πια; ·

Μια: πιγω1ιρησιι ΜιὶΚ:,ωΔω” ιιιγιι ιιΜει·Η:Πιε Φο ικοοικωπιει

Μπα Ιιετ;.·ιιιικο εςείςιιισιιοιμηιιι?:ξ)ἴι :Η ι .3 ..Β Η “αφ”.

· ΑΜειιΤιιι·εΓοοι·Μγιι ιιιιιιιι;ιισεάι κ

Αώου - Βάια· ιιιοιιιι1επ ΜΜΜ. Μ ;

ΑΜ” πηγα εςιιννιδιι·|ι .ΒεΚΙιιΒ. · ·

Αώου·πιω ιιοοιμειι ·ιιιιιιικιΜι @Μπι -ή

ιΜἱειιι1ιε τη σοιαιοιἔειι ικα” ~ η

Με" νοοι·Ίιιπι αιωνια ΜΜΜ ·

Μιιιιι υ” Σπορ·Μια” Ημνωμ.. ζω

Δόἱειι όσα ιιιγιι ιιιι Βι·οοτε Ργπ. 1

Αώου (Με ιιιγ τε "οικω" Μι).

Ασια: Με ιιιιιρι 8‹:Γοιιιι·Μ‹:ιι ηη.

“η

ι

. ιι
Λι.

~

Μι” 1ιιιιι νευ πιγιι Ιενειι πιά.

Λιιῖειι·ιιιο ιιιγιι ιιιι ιιιοιιιευ όσα,

ΜΜΜ ιη πιγιι οοιι @Η μάτι!

Αρ1ιειιιιιγιι Μου, ιιιγιι ιιοοεΙΝιιιιοικι.

· Μπιτ Μοεάει· πιοεετ Μπι· ιἱειι “σκάει” *Λάιειμπιει· ειΙ ιιιγιι τοι: σρ Μια.

Αώου αει· ει ιιιγιι ιιοορ .σρ ΜΒ

Μπι ιιιγιι :πρωι ισ ιιιι κι" ·

Λάἱειι Μι Με: Μ Μάικ "17°ε ·

Αώου .ίοιπειιι ιιιγιισ ντουΒάε ειιΠη4:.

Αώου·Ικα πιο" εοίοιιια.πιιι η".
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ΙΒΜπα:Βουτ·1" η: ‹1ἱε~ωγὶωκορ “και

πωσ ΜΒ το Με αννΜΜΜ“τα”.μ

Παω” πιω ΜΜΕ “1 πωω ειδα. .- τ.

ΙΙ:ρπποει:$ ΜΜΜ εεΓ6ΜΜφο η”. Μ Ν

η ,Ζω @Έθιμα ευποστασ πιο ιγιι

νεὸοι·"ὁεπ @ΜΜΕ Με: πειτε νι·εεάεο ;

ΜΜΜ Πωσ πιο: Μιοοπε Φωτο.·

«Σεπ επ ετοο€ε @Κατω “Με Με Μεσο

τοι·36π Μ·8οΜοΙο Ζωα!. Φωτ την πετ

ΜΜΜ οικ£ευΒειι Μετά νει" άσο .Βετ

:σε θα”, επ απ' «30 νι·οιπνο Θάσο

@η Μπακ Μακ. Η." πνἱει·ρ.νεων:ου

να: 8ἱνἱΙΒΜ:ῖ· 80|100ἱε εεΙοΜ, Μπι· πει·

κκ: «Μάο Μωῳω ΜΜΜ "κι" Με

«Με Μα Μαη νεων Με" ΜΥ Με 9?

Με Εφ- ΜΜΜ, Μπι Μπι” 81£0081Π

8ερεἱω η! ΜινετΙ:οι·επ- ΒΙωάιεθωσ·;

“ΜΜΜ $1γ‹ΠΚν0Πε :σάκο επ ρ;τοοε.εα

Με ιππΚω·ωκ «Με νεεπἱοπ @ἔσω πει!

«Μἀεωνω·ευ. Η] · · ~ -· η!

Με πια Δε =ηὸΝεεί ωωωωΦωι

νοΠωπ1εο Με, επ Μπιτ ΒΜιιςΜΒευτ

Με: 882οΜεβννΙετά, ιοο «Μετά Μ

Με τοσοι· στοα”, επ ντεεετἱε Μι η

«πω πω; ννωτσσοπ1η Μέ ατα”.

Με · ΦΜπε€μ "σε (Μπακ: ευ ΜΜΜ

ιΜειι· Μεω ΜΜΜ-εκ.Μωωω

Κοιυε:ϋυΒ εφ' . ουψοοα ΦΥ ΜεετεΨΚ

Μα; Φε;Μει Καφ»
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@Με τα καπ ΜΜΕ @ΜΜΜ ειπε

αεκ νηοιινω, ἱΙ‹ επι ννσε: μαι πω "κι

απε·Ζοσπ; ΒΙεποικΒεπι πποετ οι” Μου! ·

πετ ΜΜΜ Μ ΜΜΕ σοοι· τονεηθι άπο

ννα:: Π‹ ΜεΙ. Μο: Ι1γ ΜΜεωωσ Δε

Βγ Με" ΙιεΕεει·ι: η: η". Νο ει! ἱΚ2=

ΜΜΜ απο ΜΜΜ, ο" @τρώω σρ

ά" 1η ιε-άω "πατε" |Π889.ὶ σε"

"Με ‹ἱε Κοιιἱπ Ίπιο: Ηεετε, βετ Β αν

ο" ΒΜυο!κΒοιπ ο”

ΚΜ! Μάτ ωωω, "υπο/η Μπι

(Με αἱτει·ωπιευ ΒεωἱΜ;·υπιπ 2ἱιπσ ιὶειι
τω ΦΕ” :κι ΜουωπέυηποΚ, ω Μα κι ..

πει "σε εεωῖΝγΔεπ :Με Βοὶιω, παπι·

Β ~ πικαπ 111 νω1.2ιποΙπευ οι] "πατε 3η?

πευ 8εννεεεω ·2οο 6π:,.ιγ Με Ίπποι;

Με ‹ΜοΚω ο"· :Μακ Μάικ 1.κ:ΜεΙΈ

σαι” ΒΜΜΜΒρω 1η Μ; @σου .· εεε!» "

μακ: Μι ΦωτοΙ . Με.: ν” @απο

ΜΜΜ ο" πωπω” 818! μια' :σο εε"

Μαϊ 6οο;ὶω. ΜΜΜ, Ζωα: καπ οί ·

πάσο; καμπ· εν @αἱ Μπι· ω Η Μ”

ἱιι. Φ: δω! «Με Νκι1Μόω πρεπε,

απ! Με; @ψιμ·χ;!!φρω επ "υ “Η

Ζει! η ννθΙ.νετνσεω χω: οι!). Ζω, :Με

πια: Μειετωφει· και, Με: νε€ιιεεωειι επ

"1. ·Με” “πω «Μέι ΔιΚοιυἱυε ἔσω,

ει: “ΜέΔ“τομ ανω "Ικα ΚοορΠεὰερ

ια. Μα! ΜΜΜ, ει: @Με !1ευ,ιάΜ:~20

Μ·ΝΜπευ ΜεΕμιιωοεαεω σετ ΒΙοιτυ

©5888!" ἔΜπεη· Με · νεΠ‹οο συ;»'ετσνεΠτ

@ΜΜΜ Μπι.Μακ σε τα Με".
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ν ι · ~ . Με Με αμεα.Πω ΧοορΙΜΜ ιιοι·!ῳ° πωπω νωι άσε

η ΚοιιιιιΚι επ "ΜΒΜ και" Νιώσε”, @οι

6 αν ΒΙσιιι:Ικ9%ω- ν"°ἔοέΣεπ πανι ιἰε ἀέ

- ΜΜΜ ΜπΒΜηιΙοπιΞπ, έίε Μαι· ίπ και·

· Βασικα νωπά: Ιιἰε£ι2.

Βειε νοοι·Γειιιενειι ΚοορΙιεάειι, Βεβ

· Μπι νει·Ιοι¦ 8ειιιει;ειι νευ ι3ειι Κο

.ιιιιιε ει: ι36· Κοι·ιἱιιιιἱιιιιε, εε εγη πε

ίειιεερ Βε Με, 2ειΙειιιιε ιιιι:ιεύε Μιά

1Βιιιι:Ιιεειι, με τοειι τει ιγε νεεΙ ιιιιιειι

ιιιιε ΚιιοΡΙιειΞειι ννιιιειι. Να πιο ννιιι·ειι

ε μια:: ΚοοοΠει1ειι οι: νειι·ε Με·

ιι, ἀιε ΒΙειις:Ριε!!ειιι· εεΙ:οἔ:, ειι εισο

τειι Μια: νεοι· ·Ιιειιι· εεεενειι ΜΜΕ,

· ιΠεειιε "πωπω Νγι1ε ννιιιειι ω: η

ισα ειναι ενσι:ιιιιιιι· 1ιειιιιειι; Με: Φ:

Κοοριιιιόειι ι.ιενειι ·νουι· ΒιιιιιειιεΒειιιι·

2εε:ιΒ ρόιιά (Μπα. ΜΜΜ! ρεεε ΖΗ

νει·ε, Ιιοιιιιετά πωπω Ειπε", 1ιοιπΙετά

ιιοοιιε ΜειιτεΙέ"¦ Μεικτά Βοεόε Ρωτ

ιιειι, ειι άιΞιε Βιοιιιιει·ιΙ νοι;εΙε, Με ναι

Κειι. Παπάκι" ειι 8ρειννειε, ειι εε»

ιιορ νιιιι βοιπιε,: Βονειι "κκε Μικε

ιγ1:, ειι ννιειι8 ι:εΙνΙ‹ε ιιιει ιιιεει· Βειιειι

έ. Με. .Πεκ Κορ Με: νυΙι:ιιιιιιιιι 2ο.

ν ε

ε : .

Γεω. “Με” ε
ε ε · - Μ .

) ;Δωνιι. ΡΗ”

ωωεω·. -. ”

Απ ι
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το Με Ωω; ε .ι

πιεση? Δω ὸιιιιι· ορ @πιο Φως·Με

ΗΜ, εεε Κοιιἱιτε Ζοοιι νεο Τιοιιειι·

Η‹1ειιε οιπΓι:Ιιειικιε9 ευ Με ΜΜΜ”

άειι Κοιιιιιιι; Μειιιιιιιε με" ΚννωεινΚ να·

νοΙεἀε, ειι ΑΒιιιιιειιιιιοιι εειι πιο: Μπι

νεηιεεει·άε, ευ εε Οι Και ιοιῇειι Εκ·

Ιεεειε; ειι Με· η πιει Ποιιιιειι εε Με·

ιειι Εσείειιοοιειι, ειι Με Με Μη

ῇειι "ιι ΜΒΜ Μπι νεινιεειάειι.
σε Με: @Πει νει: εε Κω: ΠοιπΙ εε::

οἔει, 200 πιο! Βειιιιιιιιιι, Με Μι !ε.

νειιιΠε [άιεθιι. επ Μα ιιι πινω·Κων

ιινειι εειι ΟιιιΕ›οιιΚεΙΠεειι, (Με 200 Μισο”

Γειιεειι 0182 'ει εεειι Με" πιο (Μπέκι:

κι”, οί Μ πιο· ιιειιι ·νει|ιοικ ΜΜΜ”.

Μο, Με ιιιειι Μια σεων ιοικ1ειἱειι

ειι Κειπιειι. Νιιὸιιτ Τι·οιιειι νει‹!ἱετιιιιΞειι:

Με, εκει Βιιειιε άεεε Κοριιιει·Ιιειιι

Με ιιε8:ικι, Δω Μ ιιι ΙνοιιιΕπιπΙιευ κι.

εκ, ευε Ιιειιι πει· ΜΡ ννιιε.“Αιε “Με

ΚοορΙιεόειι ΒΙιιιιοΙιεΕειιι·κ “Ιω Μιά

Ευ

.ι1ειι, ινε Ζε μπι” το: ΒνΙιιι Με",

άι.ιιιι 1η ιιιιει· Με ΛιιιιιιιωΙ ριείειιίεει·..

άε, όἱε ιιειιι 2οο ννεΙ ιιιιιιΠοιιάε, σε: η

Ζε σε Κ‹ιορΙιεάειι ιιΠιοι;ε, ευ εε! 'σε

ιιειιιιιιιιιι 200 νεει Οσα” νοοι· Με η

εννοω· νεο πωπω Με; ννιιιιιονει· εε

ΙζοορΙιειιειι εεε: Μνιιε καει” εἐι Κε

ΜΚ.
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τοι. ·
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σεπΚω σεπ ΑσιπιτεεΙ, επ πεπιεπ οσιισι·

νιιιι Μπι. Μι σεπιετΙασ ποπ Αὰιπἱι·εει

ινεΙ εεπ Ιιει·σ Μεσει·επ, Πισω επ Γσιισσπ-.·

Μπι, σε: ιγ νεπ εσπ εεεΙ (Μπι: Με,

ιινεει·σπι π νσσι·πειπ σε ριισσεσννοσπεσ

νεπ .πιω σΕ τι: σισεΙεσπ,επ Ιιεει· σε

"σπασω επ ιγπ Ιενσιι Ειπε νσσι· ιιγπ

νι·σιινν το πωπω, επ ἔσω ειισεισ τπεσι·

Με "Μαι ΜΜΜ, σπσσόσεσ Ιιεετ Επεσ

Βιιιι σρ σε Μεειισσπ εστω, σεει·.·ιιῆ νεπ,

νγι·' επ "ΜΙΒ Μεειμισιι, σρ Με επι.

"Με σενει, ἔεσει·σ σε @Με πισω:

ενσπισπ,ανεπ εγ σιππσσιωπι Κσπιπε)

ειππε πιεσε "ασεπ νεπ ': 8σΙιεσΙσ Με:

Με πιιἶΒΙεπσΙιεΗειιι· πῖσιι σιιετεΙΙεσπ ισ

εισιι πωπω Ι.επιι ισ εετι Κεπισι·ισενσπά,

πιστά η :σετ Γσπισῆεπσε επ Μπεσπάσ,

:σε σπάει Ο ΓΙσι·ἱε Με! Με Με" σπε

μια: πισω?? Νιιππισιιπσει· «πιει Πε ιι

ινσιΒεςειι: Μπακ . Μάσα· σεΙ. πισιι6,ἴσει

εγ πσσ πιο! ε1ε Η( ίπ Φωεπικι ΜΜΕ ΜΙ

Εσπιιιιιι; τη ·Με . ιι. πεΙνσπ. ΟπἔσΙιιΙ‹Μἔ

επσετεπ· εγ πεσει, πιο σπεσπΕεσεεπ

σώσω , @επι Με σωσει· σε.. με πιγ

ἰεπἔιγιι,επ ω6ΐιεθι;έσ Γι: σππασ

Σε '· ;~;· Πε ·· ·

Να· πει Η; πνννεσπ.νειι·ΒΜπσΜεω· ,

σπ;νει·ισΗεπ .πιστη ιι” ,660 ΚαΠ”)8, έξε.

Κοπἱπεἱπιισ, σπ`νεπ σε ΚοσρΠεσσπι - πε

σαι Κσπιπε εΙ Με πτοστσ.εσεσ Βενειι

σε: ιγ και: Β1επειισθεσι €εΙεισεΒεπ πεά

Εκο· Γι. ι: · Α Η χ .. .

· ε · @σε κππωεω. . Η ,Γη

.Βου :Ισ Κοπιιιέ μενει: πε σε ικείοι·Ιιοπιπ

σει· ΚοσρΙππιεπ απ 10.042” θεα] Με πισ

λεπ, επ :Μι πεαπι Με ΒΙαπ‹:|ισβειπ, κι

Με: σε μια όπερα” Με Πισω· Χ Ψ

σ·Κσπιππ Με πισιγά σνει σε εεε

εεϊγΜιεσεπ άσοι· ΒιειισιισΒειιι· νετ·

ΜΘε€σπ,· πιεει·. σε Κρπιπειπιισ Με σε.

πιασει, πεπεσπάσι Ησει·ε, νυγ σειισσνεπ

ινσμποσπεπεεω, να: νη Με: @επ

· Δωσε, Με οσε Κιιισ Ιισιιιι, ω σωσει

ε ) α..Θσ

Ϊ .
"

·

πια επ Μπέκ τσι σε ποσά. Τοεπ εισαι

σε Κσπἱπε απ ΚσειεΙνΙ‹ Οι·εΕ ιπεΚεπ

νεπ Ινσστε· επ Μειπισι·ε Κι·ιεεεΠεπ, επ

σιιιιι σρ καμπ σειι Ι‹σετεΙγΚε ΖειΚ, οι).

σσννσΙΚε @πικάπ ννιιτειι "πιο Κιπάετεπ ,

νειι . 0006; ννεει·νεπ σε· σεπε πε Πωσ

επ σε :πιάστε πεΒιεπσπεπειιι· Με.

Ευ σε Με πρι πετ 1:σετεΙγΙεσ ισοπε

σρ '; Μάι!. Ισ σε Κι·οσπενεπ "Με

Μπά σαι Οπωπικι, «Με άσε πε,·ιι:ε ισσ ..

“Με πωπω Με σε 'τ σει; ιινεε. Επ σεει:

. ινιιι·επ σοι: Ιεπέσ ιιγρεπ σρ πεπιειιΙετε σε

ννσΠαι σε Κἱιιάετεπ Γρσσισε, σοκ Μεσσ

ισπ σε σιπΙιεΙάεπ :σε ιπεΠιεπσει·σπι ~Βιι ·.

Με σε "Με Μπέσσυ”, σευ ίΙσπάσπ σε

Κιιιάσιεπ ,σως "Με, επ 2 επ σρ ιπε!·

Κεπσει·επ,επ σοσιισπ εΠεπτΐἔει· σε σωσ

πισιι Με εγ ισ Με: Ιιεπιιεπ πωπω, εναι

Με σΕ σε πωπω "πισω Οπι μπω σε:

@σωσει επ "Μισο ΚσεωΙγΙε @Η

σοι: πεπιεεΙα, ννεπι σειιτ ννει·επ επεσε

σε: 1‹σειεΙγΙεε 8εσεπσπ, Με δεσπιι·επ,

Οσισισεπισπ, · Διπιιιἱεισε σ ΤΙισσεεΓεπ,

Ηιει:ἱπτεπ, @σώσω ]εεπι·σιι, (Με

Η€επσπ Βιππιιιπτεπ. · 0εει·11σπ‹ιεπ σοι:

παταω σρ νεπ ΒσΠεεσπ Οσιισ, εισιιε

Ισσιειισε: Ισ επ (Με· Ισμ·ΒΙεπσπεπειιι·,

@μια _Ισπ εΙἱπε Πωσ. Με: ΜΜΜ πως

ε€Πεάἱπε Με. Τοετι Με σε Ιζσπἱπε

πίσπισσεπ, ως σρ ενιι Ισνεπ,σεε πω,

πιεπσ :πιάστε πισω: πέσω, σεπ σετ

επεσε” ποσά Με Με Με ιιιπ επ
- .·ιιε·ι

πιω Βεσι·ι:Ππεσι·ει κινειται, σεεσ η ε-·

:επ Ζσσπ Ε'Ισι·ιε σπισιεσεπ, σε Νεων"

εεε: ειδων”, επ ισ Ι‹σιισπ πιο @Με

Ιεννεπι, ·σεετ Μ εγπ Με." επ Μπάστ

ιπιππεΙγικ ει·σετεσσ,.επ @Με πε "π

Πε( ΒΙεπσιισΠειιι· ντεεἔσε, πιειιι· πισιπιιπσ

επ σιιιΕπσΊιεπι σε νικήσω ιεεεεεπι επ

ΜΜΜ Μπ.Ιινπε Με: πεσει, Με: πγ

σε” Μοιιιιεύ νἴ888(18ε τσιπ σἘ ΒΙεπσιιε-. : €

θα" ννεε, Με Ιιγ σει" ιζεϊεισπ Με,

Τσάι @Με η: ΕΜΗ, πιγ πωσ σετ

σε; πια ιιιγ μια. · Πω πωσ Μπι” Η:

σε σσε επι", Με Ιιενε σου", ιιιειἱτ

. · πι Ε ·



ί

- · κ

πω: σε ση τοπι ΜΜΜ” ι·σειιειι. Έσω

@Με σε νισιιννε, ω Ζγ Με: νσισενιισει·

σε "σε · πισω ση πι 8επεειεσ σπι τε εεε

.·έΒειι σει η @σε ἱε επσεΒιενεσ. Τσεσ

Μετά πωσ ιεει· νει·Μσειι, επ νἱεΙ ισ·

σιιπιειει; σἱεσ σε_.νι·σσννε σε" νει·

ΓεπιιΙα εκει, εσ σερ πιει Ισισει: Πεπι

.·πιε, εστι σε: πιεσ Με: μπειτε ΗΜ:

σοσι· Ιισσι·σε; ιινιιιιι·σρ σε Πισω; εποε

Κσσισιιπιιιε ΙιιιιιεεεΙγ!ε Κιιισισιειι :σώσο

σειι: 'πει· σεσι·σεῖσηιισε Με η παει·

Κισάσσε σεἔεσ Ιε€8ειι. ·

Νσ εειι Κσι·τειι επ! ισ Πωσ νιιιι @υ

σιιιιισεε 1η8ΕΚσπιεσ , επ σωσει

Ι)ε σιινετιἱεπεΙγΙ‹ε άσοά εεε: ει·γΓεΙΥΚ

Πεείι'ε ιιιγ σιιιΜισσια πει· σωσει”,

ΒΙεισσπεΗεσι·, σὶε ιιιγ ιιἱεΙσ Πιιειισεισ πιγσ

.ῇειιεσ. ·/ Ϊ

Νσσιτ σσεειι νασαι σρ ση; 2σσ ΜΠΕΙ”,

Νοσιτ πιεσΓειιεσσισιισ ειι και ση· :σο

σειιεΕΕειγΚ, ι .

εειι “Με . ε .

κι” πιγιι πιει ειι πιγω σιεΙενι·εσι;σ.

Ηιιιιι· Με", Μπιτ πιισιιειγιιε εσπιρεσιιιε,

ννσειιιε σρ σε πωπω σε @ειτε πιεΙσσιε.

Δειι ιιισ8ι Πε σἰε πωπω όσοά σπννσει»

Ζνειισισειι εσ Ι..ιισεἱεσ @Μπι-πιω @μαι.ί

@υ τησ εΠει·ΙιεΠΙε ΒιιισσιιεΒειιι· σει Με

ννεεεεπ, . ·

1)ιε σε εει·ε!‹επιι ισ πιασει ΙΙεπτεσ , · ·

νιιπ σε εισαι ίρειεσ σεΗεει·ειι Με; Κσε8- ·

~ , σ ‹ .

Ι)ειιιι· Πι σεει·Με σπι πισει Ισπιπιεστεετεσ,

Μπεστ πιει ννε; ιεσσεσ ο! ιεσπισιιιιεειεσ

Ασσει·ε σαι Με” τε Μεεεσ επ ·ι‹ει·πιεση.τ

Βοσσεσ επ νειΙιισσειι σσειι εΙΙι εεε νει·- ·

σωσει, . · ι ., .

Νο επ· ιισσριειι Η( Με: ιειι ειΠειι εισαι.

Μγιιε Εισσρε επ ντεσσςσε ισσεσιισσ ,

ΑΠει·Ιει σισεΠιεισ Μπι: ιιιγ σεΠι·γειεσ Ο ι

πιεσε Πι σπασω: Ί: Η: πιγ εεσ Ιγσειι,

ΜΒΜ Με πισω πιει σιγη ετσι: ημι.

Μειωσ

. Α ι

( 9· Ι

Οσιισειισσισε@Με υπεἩιεΜΗΜ ..Μι

Μγιι ιιΙσει·ΙιεΕπε σε” σε σ;ειισπιεσ ,Δ ·

Παει· σει Κσιι€εεσι.Ηενει·πι Η πειτε Ιεσιιισιι€·

Ο.σσσσ σιε πισσι·εσιμ πι νσεειιειι,

Νικ ει· ισ σε ιινειεΙσ εειιε : .

Βιισ απο Πε Ιιεσ Με Με σε νεήφοτειι.' - .ι

Ζσσ σεσΚ σε νειι εειιιισσει· πιασει·

Πιειι σε ιιιγ ινεΙ ·ιιιι&ίεσηνεσ εΠεειιε

.Ν

Ορ σειιε ννειεΙσ σιισεΙιιΕισε πεσσοι·εσι ι ι .

Δειι Με ι .τοις τησ Μεεπ Εισαι νει·Σοσιεσι

Βιι Μισο ειπα” σειισσι1εσ, σε!"σεΙσνιιιιι, σε · :

Ζωσισει Πειεεεεσ ,. εεσιιισσεΕι€εσ:σιισι

Οι” νιιεσσειγΙ‹ε Βι:ιενειι ευ ΜΜΜ".

ι$

. @σε τη 88η 'ι σε" "σε ιιγρεσειε ε ·:
σκ

Μσεειιιι σώσω νετΙοοι·εσ Μισο. ·

Πιισι· σεΙ εεειι "σπα πιεει νιισ σεΜγνειι ,

Βε “πως πι πωσ·πεσει !ιΙσεἱίει ιση

Ρθτωθ.Ξ ~ τι; . .

Μγσ σει·τ επ Μακ! εσ ει·εσειι ισ ιγρεπσε

Οπι σιγιι Ι.ιεΗιε σιεσονειι ει απο” να”.

· . Βσνευ Με @σώσε η σε Κισσσ Με.

Νσσἱι στοα; εειι Ιιει·ε πε ισγικσει·σε ειπε

.Ζγ

ΑΙ νησι· 'ε σε: νειισε, 1ιπισ επ ΡιιῖΙεε

· Πε ειιρει ν‹ισ ση ειισιιιε σρ εεε σαν

Θεσσ νιιιι :Πε σου Η( ιεἔενεσ ,

ννιιιιι: σε Νώε σε: ση τι* 8ειιιιε

Νεα Η: σε: σε ίσ!ισσσίὶε Με

Με Ιεε€ειε οι: σοι: σει Εεενειι ,

θειισσσ σε, ιγκιισιιι εσιινγιιΙιεῖσ νειΙιεε

48 να” · ~ · ι ·

Παει· η εειι θσσισπειιιεε Με εεσ "Με".

1ιι , σε: .νιπισ ιιιγιι ΠεΓ σιιιισσσει·.~ ι

Ο Μσεσει νεσ8Πε Οσσεπ ιισΙ ιινιισι·σε,

θεια.ι σὶεΟσσιι.ιιιε σει· ιιιιισε,

·Μει ΚείὶεεΙειι σεΙ‹ισσιισ :σε @Με

Με .πιγ σιι :Με σι·σεΠιεισ νειΒεειισε,

ΏΝεε. ση , ιισ ω, σ Βισειιι νοΙ ιινιιιιιισε

Βενισε·ιιιειισμ σσιίρ ε επ εεε. 1 ε
Η: :σερ σπι·ιιισεεΚ, σε "Με, πιεσε! ?· ι

Κοπ Πε ιεπειι σε άσαΙ ιιρρεΠεειεσ ,

Πε @σαι ισιισεσ ση· Με εσιιΓειιισει·εσι

/

2.

ο

Ο Οιιεισιι πιει: σου δσσεερεΗωσΠ πισω, ι

Με σε ιιεΙεσ νοεπ ισ.εειι σπάει· πωσ,

Ηεσι Η σοι; ·σνειεεεε: τησ Μέσω

ίειισσιι '2 ε ε

Βιι:Ιτ ἑοε σε: Μεσσ'ιιιιιιι· ΙειιειιΚι σγΠΈά

. · ιι

Μ ι

ι

Λ-
ι.



· νσιιιιισιισ ·νονιινσιστι κισσα.οσο.

Σο οι ιιΙΙσ εσιιι·σΕσιι Με: εσύ: ‹ισ Μαι,

0ο σε: η ιιισισιιΚινοτ σοι Ιοστι ο .

Η” Ποιοι, οσιιΚοιιιιισ νιιιισσ ιισιισιισ

εφΜΜαιν
@οι ο.: ν~ .· ι

'Μπιτη ιοικισιισσσνσιι , ιιοιιιγιι Φωκιων,

Μοσιιωσσα ΜΒΑ” .τσι 8σιισσρσ τμοσιι.ϊ.. .

Ποσο ιιισιιιιισιιιιινο Μικρα, .σο |σι‹ισ

Ιισιιιιιι 'ο ΟΜΕ,. οιισιι·.η πωσ ο". Βιιιιισ

σιιώσιιτιιι ΒιδβωνισσιΚ @σοι :σοι Μπι”

. Σο σΙσιιν.σι·σο Ισσσάσ, οι: 82ο»..

σιισΒσιιι· ισ ': (Με Με, Ποπ Φιγ πιο

σκοπο "οι" .τον Δν ιο: οικου” :οσιο

οιιτικσ:Μσι. Μο !ιγ·ννοιισι·ι!ιγ εσιισιιισιι

Μο @σε Λιν αι. α ΒιιιΕ:Ισεεσιι, σσ Ζει

ι1σι Ο .ΕισοσιισιισιιΝ ιισσ οσοι. στωγ.

σο

ισιι,υισισιιισιι οιιΕονοσει, σιισοιι σιι ννγ

:Μι οοιτ ιιισιορ σσιισιι ισα ισ·Γιιιιισιι νοο

(ΙΜΟ "σκιά ίσιισωσσΐ Ησιιιιιστι ·υα

Βάι: -οι οι” σιισσιι σωστα” 6 ΜΜΜ?

Ιὶσι . σωσισσοσιιι .ιιοσωπσσιι Μάι.

ισ "η, άσσιτ.80ιιιγ.σοστ καιω πιο

(Ισ "εικοσι νιιο οι" -Ισνσιιι ινισι·οιιι

νσισσιά: ΕνΕ @οι ωγ σιιιιιιιισιι, οΕ· ισ

ω τον σε” ': Ισιισιι .Εισιισσιιισιι, σο Μισο

νιιισιι ιο 'ι Μοσῆσιιοσ.νσΙο,σιισι· Μπι·

σιισιισιιιιι εισΙ πιο: σσιιννιε Μιά.

ΑΒ Εισιισιιιι σνιιιιισεισσ δωσει" οσοι;;

πιο ισα ογ Μπι σρ νιιιι Έ (Βοξ, σιιρ

οιιιιι οι: ενο Κο1‹σιισσιιΒοιιασ φωσ;

σιι πιο: οι: απο! ιιιιιιισιι Βισιιισιισθσυτ,

σο σοι οι: ιιιν Ιισοι ιιιινσιιτοοισιιι, πιο ιι

νοοι· ': Ισια: -νιιιι Ιισσι· ίσιισιοσ, οι5 σε:

ιιτ·ορ Μια: Μια @πιο 2011,· ιιΙσ Βοσ

οι: σου”. Νο στη. ιιισσιισσιι σιγτι

που" "88, εσΒοινσο;.σιι:ννισσιιΙ ιιιγ
ο νσιΙοσίσιιιιιι οσο "σε σιιιιι.ιιιιιιι ο οσο.

νΏ0ωσ:ι πωσ σφι· -

ΜΒ: "πω, Μν‹Πσιισρ οΕ !ιοσιισυ. .ι

Πιο :ισ σιιιοισυ€8 @ΜΜΜ ιιοοιισιι.

Ισ ιιινιισΙσιισ οιιιιιορσιι. Η · ·

Οσ1νΚιισΡιιΠιια σα Με:: οικοσια.

Με 'ι ΗΒσιιιιιιιιι Μιὰ σο ': Μο ορσιι -

Έσω στιιιιιασσ Μισο 1οιισιι, · · Ζ

..·ὲ -. . σει

 

(κι) '·

Βιι ονσι·ιιι ιισσι·έσσι·ορσιι ,

ἐξ: σΜιιιΜισισ ~°: Μια» σκοπια

. στ Μ, νσιίισιια ιο 'ι Οτο! Μάσι”
ΊσωγΙ οι: μια: πιο" ισ ισ πιεσε, . ο

Εσι οι:: οσο Μσιισσιι «στα οι·ιεονισμι

Οσοι· αιωνια: , οσα σιι 1110860 Γρι·σσι‹τ.

Κουκ οσοά , ννοιιτ ιιΙ.ιιιγο "σπα ισ Μισο , -.

Πσ που" νοιι οι” Ποπ ισ ννσεεσιισια, ·

ΒΙΒΜίσιιορ ιιιονσο ιιιιιιιισιισ οιιισσιι

Ισ ιιινωιαΓσιισσια. · )· ή

Έσ ισ8ισ πιει: Πι ννσιπιιιισσι·σιι. . . ~

. 'τ ιιω πιει: σκι, σε: ιιισσια, Ιιστ "επιζεί

Οσοι· ίιιιιτειιισιι σοσ ἔσιιιιιια, Ιιστιιισιιτ, Με ..

Εισαι, ~

Οσοι· 1‹σι·ιιισιι πωσ: σΗ‹ ΙΜ ιισινιοι·σιι .

Ζοο νο! 8σνιιι·σιι; :οι Πι 'σ νσι·ΙιΙσι·σΕι έ

ΙσπισικΙ ιο ισιτσι·ιισοσιι? · · · Μ-

ΔσΙι ιισσιι . ιο ι'α Και" , σινυ Μεση σο ῇιιι·στι

Ζγιι νοΙ Εισιννσισιι , Ζοσοστιιιν ισ ἴριιι·σικ

@έσοδο εισαι, ποστ οι πογο νισυ!.=μι ισ

γ .

ΒΙσοσιισθσιιι·, σκεφτει φωυα'

Οσίωγ ': :οσε σωστο ιιιι Μισο πισυάσ ~

ΦΣΒ εγο. νν Ισιι σο Μπάσα °

οσοι· νο ινιισ ιιιγο νι·σοΒοοικιιισοι,
Βιιστονιιγιι Η( νετάισεσιι Κοπή” ο ·

Βιισι· πιιιιιισιι ιισί ωγ σιιιισιιιι "οποσ,

Μινι: ιιιι ισ ιιιγιισιι “σοι ισ ει·οιιιισ.

Μι πισε ωγ ιισσισιι οι"~ Μέσω, ·

Νιιιιιγιι μια ισ νεοι °σιιιιι·ιιΓσιισ ΜΗ"

Μα οσοι· ριιι·σ σιιιιισιι σο Ισοσιι. · σ

Κοιιιι στοοεσιι Για", νσινοσπ ιιιι οι.

.Κοιιιτ οσοά ,· "οικω πιγιι νισιιΒο ισ ΙνιισιιΌ .
. ι- . ι ι

Νο (Με ιινοοιιισιι "στο ογ Τα θιι€τισ ·

σο σου ιισιυισΙνσιι οι ': σε" Βσιιοοιισιι

“άνιση πισω· σ.Ισ Κοιιιιιιιιιιιισ αγυ Μοσ

ιισι "και οι: σωσει; σιι ννιοοιι οσοι

σε θιἱΡτῇσ ιιἱτ ιισ Πισω, ση ὶσιάσι Ιιοσ

· "τ Η πιο νσιιιοσιο οι ιιιν ιιιιοιισιι,· -

σε: εν ο: 2σΙνσιι ιιοοάσιι "Πιτ, οσο σο

σ ιτιιιιτιεσ ογ ιι ΒΙσιισιισΒσιπιιι 'σ Μπαμ: ·

ι οι" !ιοιιισιι·, "πιει σοι: ιιιοστσιι ννοοιισιι

τοστ· έτσοισ σγιι επι Γιιισιισ. οσω- Τιιιιοσ .

~ σιι Ριιισιιιιισ "ο, σε οσοι· οννιιι·σ του

ιιισιιτσιι Ιγιισιι; οσοι· η πια σΒ‹σιισσι ~

. ο . ισσ· · . σ



° ειι ι @Η

 

.( Η

ιισσιωιι και" το ΜΒΜ", Με” ιιιιιιιιιει·- η

Φωτ ιιιΠευ η :Με εειιιειιιιι. Βιιιιιοιιι.

πάγο Ιιενε Κιιιά, Μιά" ιιιι ω.ντεεάειι,

Μπιτ ιι ασεπ Με ιιιΙΚιιά‹οηιωιι να"

· @οι ιι: πάει Ράνειιάἱε κι» Μπάση.

Βιιιιιιιιι 58 η τοι άειι @Με !ιιιι·ειι

. Παει ε€Κ0ιιι€υ, και πια: και· νει·ιιιιιιπι

ΗΜ ΚοιιιιιΒ, Μι: ιι οιιιΓει·πιιιιι @να

. Ννν Κιιιά., Με Με: 'ιι θι·ἱΜἔ άιιδι· Μ!
Μπι @Με "Μαιο ιιοιι δειἰάιοά·ι ΜΒΜ",

Μιά Η( ,ι Μπι ἐιιἱει οιινοοιιιιιιιιιι Με άο

Μιά ἔ€ιιιιι°0ΠἔθΙΜ Πυ και" 'τ άι: ιη·

οι: ΜΚ- εστι ννπο οιιι (ι κάνω Χανιά”

άειιιιγι ιη Με" πιω· Κιιιάει·ιιιι ~.1ιιιιιιιάιι.

άι” Εισαι, ννῇ ιοιιάειι έι·οοιο. Μωβ η

ΜπηκαΜιιιιιάε ιιι οιιε Ι.ιιιιά κάψω . . ~

ιιιι Ηεει·ιι Μπήκα ἔιιάιιιιιι ιε;:υ1`οοιι

. πιώ: άι: ΚοιιιιιΒιικε Ιιειιμάιιι·ιιγ πιω

νειιιιγάειι ιιιιιιι, Μπιτ η·ιι.εΙιενε 31η:

Φακοι· ιιοε ιιι 'ι1εενειιιΩ. Μάσι ιιιι

Ζγ νιιιι άιιιι Κοιιιιιιι έιεισιιειάειι; αι .ια

?Με Με: Ζυοιι ἔειςοιιιιιιι. ευ ιιιιιιι Μπι

ι . Μάιου Μπακ” ιοΒιιιιάιιι·ει: ·ιιιάΙι·ιιιειτ

Μαι· Μπάση ιιιι ω άσο "ΜΜΜ

28%ειινιιυ ων ΕΜ; νιιιιιιι: η :ιι ιιιιιι -

Η" @Μ Μάι, Βάι* Η @το Μάι;

· (οτι η άειβάειι-·άε @Με ετ ιι! ιι€ειιιειι)

"Με αν ΜΒΒιιά€άιιι εγω ιιοΕάσιοι

Μπιτ :φωτ ΙιοΜιειι νει περι” αι ο"

πωσ: σρ εειι.Κοιιιιιεε @κι μια εε·

@Η Μάσα. Ί νιεΙΙι.νη Ιιιινοι·ἔοννιιά

Μάικ”, άιιιι ά:ιτ Η Βιειιι:ΤιεΒειιιῇ τω

νιιοιινι·ιι @Με ιιεειιιου, Με· ιιιιεάι:1 ιι

Οιιιιιιτειι. Βσει·οιιι νιιιιά‹ι ων

ναάει· ΒιιιικιιοΗειιι· ιιιιάοοά ΜΜΜ”

πιω: Πι Ιιἱοωτ πι: ιη 'ι πάνω. Τοειμ

(και ιιγ.ιιιιιιι που "νεό ΚοοιιΠεάειι να?

Κοορετι ιιι @κι νι·ιιειιιά Μάη @οι πει

@επάνω Μιιιιιιιιι. · Με Έκι” ιυ Μι

(Με ιιιι ιιὶετε επι νοιιά,·ννιιε Γην.Ζεα·

νειιιιγά. ευ νετιιιιιΜιάιι ιιιιιιιιιει·ιιιεει· τι:

"Μάικ Μ· Η] πιο ηη· μια Ξενοιιάιιιι

ΜΜΜ, αν" Μάσι Μι·[Μα .·

·~ 1 σιι 'ι Αι
η!ῖ. ·· .Η  

Μω;..ωωι ιι; ι

.νικά τη 8ι:ΗΜιάτει:ι; ΜΜΕ

 

ι . . ~ .

ι ·. Η" η”. αραιά.

·96.. ~ ·Η · ε

Βου ·Μέι @Μο/Ε Μπι ναί ισα Ιω" "ι

Μιιιιάκ, πα άι: ι·ιάμειωππωιι οι” Νικι

ὴι:Ιιιιβειιη σε ΜΜΜ. Γἔ·ιἔ.

48 Ειοι·ῖε "κι άπο Μιιιιιιιιιιά @Βοριά

τ Μάι, ιιοοειιιιι ιη :κι ιιιιιιιιι Φωτ.

@τι "κι" νεάει, ιι- πι ΙιεΙιενειι πι, ιι'

. ιιοι·ω€ ται εενειι απ ΒιάτιαΙιεάοιπ αι ισο

Ιαιιι,·ννοιπ ιιιιιι πιο; ΜΙ κάψω πια· .

άιιι: ΜΜΜ· @ο άάάάά;!ιά!ι, Το‹ιιι νωπά

άι: ΜΜΜ; ΜάτωΓά3.9;νει·νισεΜε άειι

τάφοι: .ινιιΙΜι «πάψω νει·1ιοει Μάι.

έτι "Με ι Βιιι;ιοιιι.€Πειιι·· ιιιιιιι νοοτ Με

πατάει Μιάεῖ4‹σορφι, άειι η

ινεὶ·Κ‹@άνιιιι;]·ιέάτβῇά πιιιιιι· ννειειιι ιε

άιιγἔειι;Φιιῖ ιςἱάο Έκι-ιι: ιιιγιι Ζοοιι!

ιιιγι Επι πι” μιΚ·ω:1ι·"ΜΖοτιζειι απο

@φαιά Νιοιιιιιει ναι εάειε Οει1ιι‹:ιιαι,

οι: πιει @και Κισιιιι άιιιιιέειι πιω.

«Τοοιιηιιιιιά: Ποιά”

·ιἱενι: νιιιάει·;·-νιωιιι ει· Μιὰ εαπ:

ντου" ἱιι άε νιιιιι€Ιά άιε Η: Βιιιιιιιιιιι:

άιιιι ΒΙσυσιιεΒιιιιι·, άιιιιτοιιι κιΙ 'επι ΜΜΕ·

«κι ιι". σάπιαῖ κι @και 1:0°ιι:τΡιιιι:

άι; Κάππα. άουτ;" δει ιιιι Μια 'πετά

Ζειι ιιιυιιτ,ιοο πι! ιι ιι€ενιιιιμ ιιιιιι ι;

ιιοοάιε · κι ι

κυο.εΚάΠ επ ·ΩεΙάι "σπορ Ποιά: Με·

νιοιιι·άιι:ῖ Παπ. Ώως Με: @Με Μι

Μια ~άιιτ Η: μια: εοφ: ιιιιιι Κοοριιιιιιι

Φο. Κοιιιιιιι ευ νιιικοορειωιιιιι Μάικ

Μιιιισιοιιι ιιιΠειι πιω. μπούνε::

"Η ιιιειι ετ Με 22Ι 1%ιιιιιοτ -Βάσω

άειι, άιιιι πιει 8ειιιιιιιιιιΡειιιιιιιΒιιιι, "να

πιει Βοιιάο .Κ.1ειιάειειι ΝάπρΠάβ. Η!.

@Παπ Φάβα ΒοιιιιινειΚ,

12" .ιοι ά€ΜιιΠεπΗ.ι "Η Η άφωνοι

"κι" ιιγι κι., ευ άιιιι ΖιιιιΒιιιιι!

ερνειι άνω 8ιιιιΠάΚιι€βτεπ :Πε "170

"απο, .ι:ιιιι να” άμα: Πω8ς"ω,ἴ€8

~ κι” Καιιιι:Ηιιι€, άἱι: ποτάκι” ιε;;ιιιιιιιιι;.

πιο άε "ικά Κοοριιεάιιιι Μιά" πάω;

. Β 2 . ι· · . Μ'

ι
.:α · .

πιει Μισο· "Πτι Μ

Μ Μαιάιιιιιιι,· Μισό", ·

. Μάικ Με:

ι `ιπιιιι~Βιιιιιι"ιμ .



,ι ω ι

Μη

·- ι.ι· · ·

.Π ?ι. .ΕΕ @Ο ειἱν“π ;: ιέι

ι Η ΣΤΗ·κτ ·3) ζη. :ώ

τω, ι·ιςιιιιτ3 οφ Με" :Μαι "απο Με

η Με" μωρε ;οεΙ‹οιι.. Ειι. ιι ': ‹1ιιιι

ιιιιι ιιι Με: νιιιόε. οι πιει πωπω κου.

ιι Μπι, ιιιιιι πι Η: απ οιιιΜειιειι, επι

επι νει·Ιιιγά ννοιιει·Ιιεειειι ιιι οιιε Ι.ιιιά. .

Με Ε|οι·ιιι · ιιι;ι πω εεΓρτοοΚειι Μάι

ρωτά η» «Μια πει· ιινεειισιιάει ειι

«και νὐοι°ἱιι:ιιι ι›εωιιιειι ιι! ννιιι.ιιγ Βε

Βει:ι·ι·Ιο, ου επι' Μπι εειιειι 'ΤςΠειιιιιιΕ

"κι Μωβ ειιιικω ειι ηιιΕΜι νοτ

Βετά. ΟΡ ιιεκ.ΤοΠειιιιιιι·ιΙεω Μ· ιδιο

Ζοοιι 2ἱιιειι, · επ @αι Μπι "Με να?

@Με 8ροοιειι ιιιιικιόειι. Τοειι ω Μπι·

ιγιι ΜΜΜ" παπι Ποιι‹Ιειι Μπι; πιει

εαπ δισκο @επ 2γνωηιι€τι:ιι "η Μιὰ.

επ ΜινιΙ Μπι απ Μ άιειι :Πισω 'η.

Μπι ιιοιιιιειι Ζοιιάε. Μι", "Με η,

και Μωρέ Με Η @252 Μπι; ιη· ιι ΜΝ,

200 οι Μάσι) ε:: ιιιοι τε Ζοιεειι .ιι00ι·

8822

ι

.ι Η

"Α ·- ι· ~.
ι. .- ο

Βεεετειιι: νοοι και”, νοοι “Με” ιιοἔ

ΧΜιρειιο, οΓ Με σει ιι ιιει·αιιιιιιιεειι κι”,

.Μια .Ζει 8εΠιιιιιΒ @Μαι Με Μ ωεΙα,

Τσάι ιιιιιιι ?ΜΒ ιιε Βιιιε, ειι ΜΚ Μπι .

ιιιιιι "Μπι νιιι€ει·, ειιιιωειιιιιε @Με

.ΜοειΞει· νοοι ειιΠι Με" ει·οοιε @θα

Βιιιι· Μάι Πω Μι Ιιιιιιιιιιιι οοιΙοἴ

ι.ιειιοιιιεῖι, Φωτ ετοοτε όι‹ιεΗιειό οιιι Με·

ι1ιεεικιιι Μετά, Βγιοιιιιει·ινιιιι "ο νι.

αι ειι Μπα", Με !ιειιι ιιιει:'Βειιι·ιιιαε

Μια: ι1τἱειιιιιιιΙ ·Ιιιιειειι , Μπιτ (γ ιιιεειι.

ιΙειι Μπι ιιιι Με ιγά Με: ικα.ιι: επι”

@Μι οοΙι εειιειιι·ιΙε. ω κι · Έ

ΑΙόιιιι πατώ: Ριοι·ϊε-οιιι Βιιιιιι:ΙιεΒειιιῇ

πε ιοειιειι, το ιιιιιιι νοέ›οι·, Μπιτ ιε νιιι- .

Δω, οΓ Μεσοι Πι ΘειιιιιιιιιιΙιειι.ι πε Με.

ναι ειι πιει ιινεύει τι: καιω. Ειι Ιιγ

.Μακ Με: ηιι 8εΖειι·σιιιιρ ιιιι Μάικ",

Με: «18 Κοοριιαιειι νοοιιιειιιι πιει Βιω

Β.

:·

σιισ.Μ|



..·ενἱε:Δ.~ε ·~ . ι /

Με Παπ Βιιιιιώιεθειι:ε·ιιιιειιι ΜΟΝΗ:

(.

εποε” :κι :σε Μαθε. ιιΙιιιιειιι· η ιη

Βο:ιειι :γε πιε: Βοει1ενοιπειι: Με”

"και, ευ ιιιιιιιειι ιιειεει·:ε 1η: εειιειι η;

Και Μειιι, εεε:~ εΠεε ινιιε 62: :πιο εε·

Ιιοε€:ιε, ·20ο ω :γ @Με Με: ΜΜΜ::

Μαι: ·Ειο:ιε ννειε :ιιιοοε Ιιεπνειι:ι, ρεἱιι.

Γειι:Ιε Με ερ :γε ποειε ι Με!. ειι πιτ

επι εε Με: τε εειει: , Με: :η επ Με:

Με: 0: Μ Βι·οοεοΕ νΙεεεε:ι ιιι @Με

:νωπά Με. .Ζοοό:ιι εε ννωιιεεε ει:

φενετε· "επι πιεσε :γιοι Πειτε:: Μιιιι:

ιιιγιι Ηεεεε, Με:: Η :μια Με ι›ε‹ιωειιι

:Ιειειι ΙοειΙ:Ιιεε:.. Με; ο:: πιο ειιτννιΙε

2ιπ:Ιιτ,ιι:ιεικιε @ειπες ιο μαι”. Αι

ιεει.:ε:ι η @εεε ΚοορΙιεόειι "οι ιη:

όποια εε: ει· ει:ι:1ει·ε “Και ηη, :Με εγ

ισει:επωεΗ.ιι εε νωεωε “Με ονειιιιΜ

:οελ.Ήοι·ιε: 1‹ιιι1:Ιιεε:, Η: Με :νει εε.

πιω:: :Με :Η εεε @σε ιιιιιεΙτικι Με

Με: εεεεειειι ιιι ειπε: ὲιερεἱιιε, ειι.Ιιει›ι:

εεε: ννεἱιιῖε μεσω. Ογ ειι Βειγκτιιἱετ

Μπιγκ .νειι νιιειειι, Ζε:ιειι ευ ιιιειιιετε,

πιει: εειιε εεε: Γειιοοιιε ΜΜΜ, . «Πε

:Με Μπι: Βειεεεειι ··ΙιΞε: :Με επ Με·

:Με σει: εεε: “Με Διακ; ιιιειι ιιοειιι·

Δευ Με» ΒιιιιιεεεΒειιι·, ειι.ειιιινω "εεε

Ψεειι "παπι Με: Με: :Με ειιιιιιισε,

:Με εειιεετειι, οι:: Με" η νε:Κοετ

1

:ιοειιιειι;· ε:ι = :διάΜε:: εε · νιοιιιιν εεειι

ιιιιτν:οοι·ι!,· 2.00 νει νικώ Μπι @τι εε

::ιοε‹ι, επιιγ.:ιιετ Με: να” Με”.

Τοειι Ιιν ιιιι το: 1ιειιιιεΙνειι Βειωιιιειι

εε: :η Με: εειι Γειιοοιιενε:Βιιινικ

εε· ὶζο , ειι @Με ιο: εε Μπι",

:Με ερ εεενε ιι: ιι, επι Δε:

. σε εει·Ριε ιιιειινσε :ειπε να" Βιιιιιειιε·

ε Πειιι· ΙιεΙιι: Βειεἔσε Με: πιω:: ε:ι Με:

80 111?

Με:: Ή: 2:: αεεΚειιμ ΜΜΜ ΝεαΙ Η:

Με: νοιὲειι το: εεωιωιει, ειιινιιιιι: ἔγ

εεε: επι:: :κι :σε ι:ει:οι:ι:ειι 58. Η:

ννιιιιι·ιΒιι:ιε- Μπακ "Ειπε ιιιε:ορ νεοι·

. :σε ΜΙΒ, ε:ι ΓΙοι·ἱε ὶιι.ιιιι·ειε εεε 8ειιιρ

. επι Μι ·Βειιιι1ειιιειι ιε ειπαμε: Με

Η

Μ

Ε ·ι:

Η!). · :· ~ / .

·@Με :Με @Με Οοεεε:ειχειι κρεμ! τ

ἀιιιιιιιιι, ειι 2ειι:ιε ἐστι Με: το: η Με”

::ιειι εσυ εεε Μιά, Βιιιησιιε εειιεειειι.·

· Β:: Με 29 ιιι εε.8:ιιιι€ει:οιιιε:ι Μπα”.

Βιιιεειι η τε: Βιε:Ε›ειΒε η εειιε:ι Με::

Με». Με: η·ννε13επε6.ὶεε:: Με”

ε εειι. . ·

Με

νωε. εε: :η ει ιε ΕιιιιιειΓεει·ε:ι ια: σε.

:πωπω ερ η" :οσε ΕΜ. ΒεῖΝειι:ἀ

ΕΙο:ἱε ~ :ια εε: 'Γεω εει‹οιιιειι

σε εειιιε:Κειιόε,· @Με :οι Μπι: Με -

Με” .ικιιιιι·οιιι ΜΜΕ:: 8 εεε" ρεεε::

Με” ενε:Κοιιιτ ιι Με Μιιιι: ?ΜΒ

εννεεε Πάμε. Τοειι πεἱάε εεννωιι

ιο: Ιιετιι: Η: :ιιοετ ιι Με νε:ιεΠειι οι::

:Ιε:'αιιιειίἱειι :ε νετε:γιιειι. : . η ·1

.,τ Ιε εειιειι Κοινω ;γό·ΒΘΙθάεΠε εεε

Με: 'ε :εμε .εειιι€,ε Κεεριιεεειι "8:62,

Με Η: ιιιεειι‹ιε σε: ιιιτ Βιιιιιηε Κινειιιειι.

επ ιπειειειι μια :Μι εευε ]00!ιντουννε.

:Με Με: :ι εεε: ννεΙ *ΗΒΗ ειι νει:

μεσω όιοεΠιειε ιιἱε: εειεΠ οΓ Λεωφ”

Και, Με. Βιετιε!ιεΒειπ ·Βειιιιιιειε Με:

Τοειι @Με ΕΜΗ: Ηεε: ΜΜΜ, ννεει:

88· Με: ~ιιιεει· ιε @εμε Με: Ζε Με:

ιιι€ε:ι, :εεε Ζε νεο μ Γειιεἰ.36ε. Πε

ἔΝειειι·ὰ “Με 1ο:ιΚιιεε:, :γ ποΙ:Κειι πε
ΒεΙ·›γΙοιιιειμ · · :με -

Τοειι ιιιιιιι Ε'ιο:ιεεειι :ορ‹Ξειι Με".

! Μπιτ ΜΜΜ. ειι εεε Γειιοοιιε Ναι),

ει: “ισα Βεει·.~Ψεε:ἀ,.. Δεκ @και

.ιγ:ι γαι: ιι, ειι εεε: άσοι· πει: εε εεε

Βιειιε:ιεΗειιι· εεεειιι:ειι. Ηἰε: Με: Με

:1ε ΜΜΜ: εεε: 1ιιγόε, ε:ι.ιειαε: :Μπι

ΗετιιεΙ με:: σε: Η Μ: ΜΝ ιο:ιεε:

@Με πιεσε: νε:1‹ηὲειι. · ε ·

Με .η ιιιιι :Με εεδετειι ΙιιιεΜειι2οε

@Με 2? κι "Με, ειι:ιεε ε'ιιιο:εε:ιε

.νι°0ει.5 "ειπε ΓΙο:ἰε 2γ:ιειι Κιιιιιε:Ιιιιε,

Με: Βενεε1εωε, σε:

πιει·.ερ οριοερειι ιιειωε, (Μαριε): :Με

ιιιε: ιιειιι :ειπε ιιιοΒιετι.. Τοειι :μειώσει

Ιιειιι σε ΜΜΜ:: Μωβ σε Μιά, ερ Με

:εμε ρειΙ.Πιιε: 21 :Με εε:: Μτει·;Κιιηι

Μαι: εε 8ε:ιε Βειιειιιι:ιε, σε: εειιΒ::ιε

:η Με: "Μη με .

ΗΜ:: Η

-Ε .

ο ·

ι



· «Με.

Με με” με” Με. πιεσε” πισω

η Δω· Με: Με!. ιΜειἰ1· Με ειπε;

Με! εειι αφι'εεΤειιίΡεΚ,. Με εειι Γνω

ι=ειι Ιιοοιήιι ρω Ιιιιι€, ειι Με Με εε

ιιενεειιιιιιιι Με” «ι . ‹Ιἱε Με σρ (κι:

1ιοοι·ιιι καιει ονει· Ιιε: ιινετει· ννιιιι εεε

Με” “ΜοιιιιοΙγει ε1ιεειειι. Ζω ιιιιιιι

Μια.Φ Ιιοοιιι. ειι Πει ω ιιιειι ιιει τε

ΜειιικΓοιγε . “απά” ειι εε νεει·Ιιειιειι

ιιιιιιιιιιειι . σε καιει; Ιιιιιε νεειΓεΙιερειι,

ειι€ιε Μεεετει· καιω εεε: εειι Με”, επ

Μπι Μπι” ιιεεεΙνε. Με ιιε. Μεεειει·

Μακ ιιιι·· :σε Ίιει!ιι6εΓιι Με “πιο , "Με

Ιιγ και: Ιιειιι: ]οιιΙ‹ιιεει·, ικα Με εε

πε τοε ιιιιι·ειι, ερ να πιει:: @ι ἱιι επ

Εεεε. ·Τοειι ιειιιε Παω εν Με; Με

νη ΚοσρΠεεει:ι @ιι ,. "ιι ιιύιΙι:Ιειι Έειιιῖιι

ιε ΒιιιιγΙοιιιειι η", ιιιιιιιι· 'ο ιι ιιιι πε Με:

ιιιιι νει·‹Ιει·. τε ι·ειιειι; Με: Η Ιιιει· με"

ΜΜΜ νοοι· Με ειι νεοι οιι2ε Ρεπ

.Τσειι · πιω άε Μεεετει·: ιιιιιιι

11εει·ι Η: Με ιιιει· @Με ιιειιιιειεε, ιιιιιει·

θε οικω* Με ιι ιι ειιιιηιι·ιιιι ειΙ ιιι. ιι

εεε€ειι....'ε Ιε Ιιονειι εεε νιειειιόεεήιιει·ε·

·. Με: 8ειεειιειι, κι" Ιιἱει· εειι ]οιικντοιιιιν

πιει ιιιγ ονει·νοει·ι εκ ιιιιει ιι πει· με·

Με, ειι ;!ιε .φαι ΒΙειιεΙιεθειιι· ιιοειιιιιε.

Με Ριοι·ἱε~ιι1ετ4:ιει·ι2τ Με ιιειιι 1ιιιοι·άε,

πισω Η), πει· «Μειγε, ειι-νιοθε Με.·

Μιὰ: η ι!ιεειιειι @Με ιοειι Ζε νει:

Μπι ΤειιειιΙδε ΒιιιΜιεει·ι ειιηνοοικΜε

εε Μεεειετ. πιο ΗΕ ιι|ειιιιιιιιειι ιιειιΜεεΕ

· . "με Βειιιιιιοιιἱειι.~

ι Ήέιι ” νειι ι επ Με ιιιιιιΞειιε

Βιι :Πωσ ΙιιεΗ:·Ριειιι πει· ΒΙγι1εΜτ,

Με: @Η ειιιι (κι Μεειι:ει Με: τε Με

ἐιιειιι~ ΑΜΙ: Η? επι ΒΙιιιιεΙιειΙειιι ιιωιιιιι·

'νικ5-ιε!ιτιιιιειιι μι” Ιιγ επι θε παιζετε
@Με Με · ε . ; . 5 ι Ρ

Αιιιιιι ιι · Έ'Ιιιιιε ιιιει ηιι εειιεΙΓεΙιερ

εεε ιιιι€ιε 1η Με Μή .ια ιιειιιει8ε

~ [ ιεΜειε Μ

ιι νε ιι °·ω”Μ
· ε? ΜΒΜ Νειειι.ι..ϋ ῖ. γ @εεε-εεε ε

°νιιειιιιειι τε Βιιιιγισιιιειι Ιιεθι, 8ιε Μπι

. Βειιι Με Με τε”ι·εἶεειι.*

.|ε.

Η ·Ή · Τ· ( η 1

] άφιξΤιιΒ;ιιιιιιΡοιιι Με!" Ριιειὰειι ειι ΙιειΕπι·8ειι ασοεε” ι· επ Μπι Μπι" εε

ιιιειιιιιιιιι πιο @Με Με: @εεε "Με,

Τοειι πιω ι1ε ιΜιειἀι ιι Πε, ιιιιετ εεε

Βιι τε ΒιιιγΙοιιιειι η: , Μπιτ εγ ιιιιιι εεε

εισαι ειι "Η παει, Φωτ εειι Βι·ι18

ονει· Με; επ Με: :Με Βγ νιιιιιειι εειι ;

Με” Με εε Το! οιιτΓιιιιιι νειι εε @Με
Με ονει· σε Βι·ιιἄ Βιιειι νι·ἱΠειι; ειπε Μπι Ϊ

τισ ιιιγιι Ιιεετε Με, επ ΙιεεΕ: Βιιιιιιειι

άε Μια Ι·Ιιιισ.ειι ευ ι.οεγε, :Μπι Ιιγ ιι

ννεΙ·ιιι Ιιει·Βειι€ειιιιι|ι ειι ιιεειιι: πι ιιε

Βιιιιι, ειι Με Ιιεπι ιἱιεΙι απ εεε τε ει.

Με. Η: ιιιιιιιι Ιιετιι Ζειιιιε. . |

Με Ζσ.ιάε (ΜΜΜ

Πω ΠΜ: πιο: η" €ειιεΜ:|ιορ ΜπιισεΒα6

ηΙουιιΕπ ΜΜΜ, επ να πω Με Με Ιιειιι

@ποπ "Φαιά ΕΜ Μι ΒΙσικΙυβειιι· 8ο

. Ιζηι€επ· ·

ι . ελ ι “ . ·

ι. Ιάιιιι ιι. @Με νιιιι εΙε καιω "με μ

Γειιειιιειι , ειι ιιι νοοι·ιιιΜΜ ειιιι Με:: ·

"ετει εεικοιιιειι επι ιιειιι θε "ειπε νει

8εΕρτσιπειι Μέι. ειι μι' εε Με" :ιειι

Ειπε, όιειι Μι πιει· ινεΙ @Με Ειι

Ριοι·ιιι @Με ιο: Μπι Μισο Με “επι «Η

@Μπι @Με Με” ειι Με Μπα (και .

ΕΙοι·ιι ειι εε εμε Ιει€ιειι :ετ Ιιει·βειΒεό
το: ηπα: Ιιιιιιε. ι ι

ΔΗ Παω εεε ιιιιάει·ειιάειιΒιι ειπε νικε

άειετι, επ 13εεεεεε 8ιοοιε ιιιοΒειιτΙιεισ| . ~

ιιετι εἱειι Διιιιιιι·ιιιιι, ειι εε ΙΕει·Μιειά νιιιι ·

Δε Με, 'Με !ιγ ΜΙΓ ιιιερει·ιιιιι επ

ιιιιειτοοε:ιε, ειι "Με :η ιιειιιιιεινειι:

ιιιι Με Με Με: Βιειιε!ιεΗειιι· κι' φως

που Ιιπε. Με ιιιιι ιιιιιιιι Με 6ιινηεΙγΚ

«Με άιιι Η: υπ ιιιγιιε νιιιΙει·ε ΚΥΕ ειπε·

Κ Με ινε! εεε ειισει· μια ΒεΙτι·εε!ειι; ~

Με: ιε ιιιειει· σε Η( 'καιω :ειπε τει

εε, οιιι Μισο ιιιιιιιεεΙνε πε ίιιΙνεει·ειιι

Με Και Η: Με: επι ιι: ιιιγιιε ιιιιιτειι

νεπισιιωειι (Μια νιιειιι: "στα ': (Με

Μιιιιιεει εεεεΒιι, ιη επι! ιιιγ Με» να·

@επ επ ιιοσεεει.+·· Η: Με: οι* ινε! 2"

Η



· . ι ω

/ ω· Λιιιιιιι·ιιιιι, οιιι ει Με: Ποια! νε” Τοιιιι @Με ιιδιΜιιιιάι κει οιιι μπι

Μιιζιιιιά,. Βιιιιιι:Βεθιιιι πιο: ιιΙ @ται παπι, ·ιιιι ιιιι · :Μι πιο” πει ιι; Μιά

"κενοει·θιι; @ιι πει μια: Η: :Μπι Μπι? "Με" οιιι ιι πινω" νει·ιιιοΖει·ι τι: Μι

Ιιι κι: Βεροιἰιιι Πωσ! Ποτ”, πιτ Με ψ:

ΜΜΜ ιιιιιιε @νωπό @κι :οι ιιοιιιτειιιω

νιἱειιόι Με Μπι* ιιιιιικιΙεεειΗ ονει

350ιιιτ ιι :Φως·Με ιιιιι.ιιε.ιιιιι·Βειἐε, Με

ιι @πωπω Και? Νιιιιιι Ηεςιιο,·ιιιιιιιι· ιι:

"παπι 618: Πι 2ιισιπιμεονε, :Με Πι ιι

128: Μπι ΜΜΜ" να” ';.Βοει!ειιιιι με

ιιιιιι ιιιιιιι άσο:: Μπιτ.Πι "εεε απο"

ΜΜΜ: 2213901180 νιικΚι·πειι. ι ·

="Β Με ιιιιιιει ιιιγιι ιιέιιιιωιθωι

ι ινε;; νεται ιιιοΒιι ννε: ΜΒΜ: ιιιι8 :οι

· τη Με 2γιι. Με: εεε πω Νερα: Μπι

Φ: :παπι ονει· πιο ιιιιιι€ειι,ιια ποπ:

6ο ννωιιιιωε, μπω. εσιιιιιιιιπ, νει·

ιιιιιιι, ιιιι “Με το: ιιιιιιιιι Μιιιι Μια

Με: οπο ιιε πιω ιιΕιιειιιιιειιι Μπιτ :Ιε

εειι _Ιοιιιιιισει· Μάι "Με Με: το: εε

· ται , ειι Με οι” Ιιειιι και νει·ιτοοιιειι.

Μι ιιιι άι: :πει ιΈΒειιοιιιιιιι ννα” :ει

6ο ιΙε ννιιαπιι ]οιιιιικει,· "Πι ιιιγ ιιι:ι

και" ποιει: "Έμυ επ ορειιι:›ειειι ννα

ιι Ζω ιιιιιιι·οφιιε ιιιιιιιιιι, ιιιι ιι πιΙ ιι

Μι Με” ιιιιιειιινιιι Πι Κω.

νι·οιιιινε Με* :οι Με ιιιιιιι Εκει!

ιιιιιι Με οι" ιιιιιιιοι·ιιειι πάευ @για

Η ιιιι Βιιιιι:ΜΒιιιιι···· :Με ηΜειι.Φιεειι

ι Βιιιιιιιιι οπο Μπι πιο, ιιι @οσα Μπι'

..

 .

Ειι ιιιι

μου. Λκ ιγ ιιιι ·και Δεη Μιιιιιιγιιινιι.

"Μια Ειοιιε «Μι Νη: Μπα, αι Με

:Πε κιΙ κι”

@πιεσε Ναι: Δω ΒιιιιισιιεΒειιι· οιιι νει·

Με: 'κι, επ ιιω5ωννιω νιώσω!

?3 Με, Με ΡιιιιιΒιιι€ιιι οιιιῖι:ιιιιιιΜ

ιι ι. · · . · · ~ ·· .

Τα;" αιεωιιιωιι "οι ιια!ιοει'ιΜ οι,

· ιιίιιι€ιη ιιιιιιι:ειιιιιιιι ροιι ιιι·ιιιιιΗειιισι

;..ι·

ΜΒΜ·ιι Παω” άι: η “πιο” πιο

οιιι @κι ]οιιιιιιι:ει, Μπι;" "πάει

"ΜΜΜ ισ @Ηονγκ @ως τρωω.Με ι1ειι Αιιιιιιι·ιιεΙ Μπι· ΜΒ: νιιιι (Με

ΚωΡΠωειι . Με Μαι· ιο Βιιιιιεςιι μωβ·

Γε κι:: ΜειωσαΙ πιει .Μάτια” ευ γιου δ . ·

(Μπι σρ. Ηιεισιιι ιιιιιιΕι γ,Βικιβο

τι» «πιο Γοιιοοιιε·1οιιιινι μπε πως: οι»

"ιι ΜΜΜ: ι·γιι,·- οι: @ει ~_Ιοιιιινιριιιιιι

Βι·οιιιιει·. οί¦ Ιπιει ..

Τσου· Μαΐ Βια" @ιι Βοοίὰ οι” ιιιι

νωπά .
Μπιτ Βιοαιει·,¦ειι @κι Μιιι·1.ιςΕ.. κι;;

1ιιιιιιισιι απο για" ιιιιι:ειιειι Μοι;ᾶιιιΕ.
αι · Μια: Βοι·ισ τ 1οιιΚιιειιι·, βι:Ιιοιιέιιιισ ν

Έ Η ~ · ' ωωιωι, τι;
πιο μια ΐιιειἶιιιιι . Δ

·Η οιιι.ιιωιι·ὴ ιιιιΒιιιιοιιιιιι, ισρ ΜΙΧ: Η

Μωβ ;οιιιιιιιι,·ιιιιικ «Μια Μι ΠΕ

ΐι:Ιιειιιιειι.; αι Με· 'πιο.

ειι

ίσοι· νειΝιιι(ιιιι Γειςιε:ΗΜϋειι

ιι:



Βεστ, Γρι·ιιι‹ Για”, Πι ω ιι σε απιστ

Ιισιά ίσἔ σσ: Η: σε" ‹ισσ Κσιιιιισσ νιιιι

θριιιιισ'σ σσιιισιι Ιισσσσ Μισο σα ιιιγυ

ΙΜ ΒισιισιισΒσιιι @σώσω ιιισ ιιιιι σιιτ·

ΩσΙσιι ΜΒ, και". ίσιισσι· Εισαι· Κσιι ιΙ‹ ιιιστ

1σνσιι. Πιιε Μπιτ ερ ·ιιιγισσιἰ μια1

σε: Η: Ιιιιιιτ φωσ: Κσιι ιισι·Ιιηεσιι4 @ισ

.σι Η( ιι Ισσιισιι ιιισσ ίσο νσσι έσω Με~

εγ ιισσσσιτ; Μπιτ Πι ιιισσι ισ σιιιιισιι σσιι

. πισιιιιιι Ιισιιι.ισσ, οι¦ ιισιιισσσ σαι Μισο:

· 'πωσ Πσι·νσιι. Ψνειιι·σρ Πωσ σιιιννσσιά

ὸσ, .1σιιΜισσι·,· σι: ιινιιι·σ ΓσιισιισσιγΚ.

σε: εγ. ουσ Ισνσιι νσι·Ισσι·,σσσι· '; σο

πιἱιιιισιι σσιισι· νι·σιιιιισ. Μιιιιι σιιι Εισαι·

ισ ιισιΚι·γἔισυ ιιισσε Η( Εισαι πιω, ΜΜΕ

σιιι Ιισσι τισ νυσι·σΜ ίσο σιι ίου ιιισιι

ΒΙσιισΙιιιισιιι νιιιι ιισιι Ασσιιι·σιιιιιισι Μι·

νσιι σίιισσπισιι, ννιιιι: σε πωσ πιεσ

ιι ο (Μ ιη νιισΙ· Μπάστα συ @Με

σιιιιιιισιι σιισσι· @ιι Βασσά Ιισσι·':; σι:

:Ισ Μιάν” ΒιισγΙσιιισιι ισ νησι σιι σωσει

ενώσει;; πι Μι, συ εισ ιιιιιι·σιι @ιι Μι

συ ἱισσε σνσιιιισσ Ωσ|Πιιἔσιι. σκι Μι

νσιι ΜΙΚ σσιι ιιιιι·‹ισ ΠοΗ·σ ιισιιιιισιιι:, σε:

σι: ιισσιι γΓσιΊαιιι ισιισιισσΠιιιισ, σωστ

·σι·σι σΙισ νσιι σιιιιισιι σσισ Θεσσ νγιιιισ

σιιιιισιι; σε* @η σι· ιιι σι: ιιιιιι·σιι

ιισιιιιι:ιΙα @τισ ση @Με ΙισστσΙγΙισ ΠιιΙσ

Ρσσιισιι, ·σιι σιιιιι· Γγιι σοκ Τσνσιι Ειση

ἐστά Τσσισιιιι ιιι, Γοσ Έχωσε Με σοι:

ΜΜΜ ιισιισιι. Μαι. Με Τσσισιισ

ιισσιισσ Γσνσιι Εισιισσιά νσιι εισ σεισίἱσιι-κ

ΜΜΜ Ησσισιι νιιιι ΒιισγΙοιιισιι,σισ (ισ

Βια! συ σε· νσ.ιισιι Εισιικιισσι σιι σιιτ

"ιι «ισ Βιιισιιιισιι σιι Ησσι·σιι ισ Γσσ πωσ- . ρ

Μι, τισ: (γ νσσι· σσιι Κσιιισσιιισι: αφ·

ιισιι σιι. @πωσ Πωσ, σιιιιια ση, 58 ?σ

ι·σστσ· πισω άσε .εγ σιτ σιισσι·ιισπισιι

ἔσω. Βιι σσιτ ισ ': ιιιιιιιισιι μιση ατε

βισιι @Με σσιι Κοιτώ” 8ιστ, @σει για·

σωσσῖιιἔσιι σρ Έιμι, σιι σρ ασ νιστιισ

ω ιισσεΗσ ΜΜΜ ΒιιιιισιισΒσσι·,..πιστ

Μισο σιισσι·σΊσιιΜι·σσιινσσ , σΙΚ σρ εσυ

ΕσΕισσιισ σιι ΚσεισΙγιισμιιιισι·, ινσειι·νσιι

"Η . · ` · .

. . ι

..” "Χ Μ ·. - ι

Ι Σ ` (

Ι./ : ισ . · "5 ) .

ι @πως Ιιγ Γσιισσ ιι ε1σσιι άσσι.ισσι Μγιι άσ σσιιισιι νιιιι σιισσιιιισιιτ Μι @σιωπη. σ·

ι Με ιιιιιιιιισι·ιιισσι·· συ νσιισμιισσιι ιιισι: -

νιιιιι· σιι νσι·ι:ιιιιιισ, σιι ιισ νσιιιἙσι·σιι Μι ι

πωσ "σπασω Μιτισιιιισιι:. Οσιι Μι

σσ όσιιι·σιι ιιιστεσιισσ ισΓιιιιι· νοιώσω,

σιι ιινσιισετιγιισ ιιιιισσιι ιιιισιι σε" ιισιι ὅσ

ιιιιισΙ‹ι:; σιι σωσει σι· ιισ ]σιικνι·σιιιινσιι

οι). νιισσι·ισιι, ίσο ισ Ισ ει;σΙισσισιι σα·

Ισιικνισιινιισσ Τσισιι. . Ισ 'ιι ιιιισσιιιι νιιιι

άσΓσιι Τσι·σιι Πιιιισσσιι ΡγΙσιιι· "ιι Κισσ

ΜΙ, σιι @ση @πίσω σσιι Ρσιιισιιι το:

σσ ΙισσΒιισ νσιιιισισιι ,· σιι .ιισιι Μαι: ισ

Μεσα μια. 13η - πωσ: σσι·Π:σ ΡΜ'

Με: σσιι σειρ, σε" :ισ ]σιιΕισσιινιισιι

Μέσω ιιι άσε Λάιιιιι·σιιΙσ Κιιιιισιη σιι σε" .
Εισαι πωπω @σαι Ισιι€ Με ιιιση;σιι σιι . ι

Με: ιιιιοιιιισιι κννσσ νσιι άσἴσὲισιιΚνι·σιι

νιισιι σισιισιι, σε ιι? ορίσω σιι :σι ι·ιιει:σ

σε. Οι: Τσι·σιιιιιιιεισι· ισ ιιιι:σι·ιιιιιισσΗ

ἔσιι σι ιινισ :Ισ Τσι·σιι Βσιισιιισι:; συ ιισιιι

εσσιι νσΜσσιισσ ι·σσ.ισιισιι εσσι¦ι:, "απο

σιιι Μι απ Ισινιιιιι, οι: ισιι ιη άσσι1σιι.

Οσι‹ ιγιι·σι·-Γσσιισιι Μιιιιιισιι, Τεστ "έσω,

εὶισ σε: νιισσιιιιιιισιι νιιιι Δω Τσι·σιι ιισ

νισι·σιι, σιι ση;; σσσιι άσε σιι ΙΙσρσιι.

Νσσιε σι· σσιι νισιισσιιγισ ΜΙ: σει: Η:

ιι ΠιΙ νσιιισΙσιι. ι

Ι)σ ΛιιιιιιισιιΙ ισ εσννσσιι σιΙσ ιιιι·σιι
εσιι «Με ισ ιισιιιισσυ. Ορ '; σιιισσ νιιιι

Η βεν σιιιιιισιιτ Ιιγ ειιΙσ σε Ησσισιι, Ρι·ἱιι- ·

ίση σιι Κσιιιιι ση νσιι @η Μάι, συ Με

Γ σΙΙσ νσι·ιιιι σι·ό Μι. ίσο άσα ιη όσ
ισιιινσιι ειΠσ ιισσιωΙΙισιιι .σισιισσιι, στι ·

ιιιισι· σε:: ιισσέ·ά “Πωσ νσιι σσιι Μια”

σιιι πιο: ει ιιισιιιιιιιιι “σε” βσγ αι τσι Πι·

σα

1‹σσρσιι πιει Γσσι·ει·οοισ ι·σιιννσ, ισ ιιισι:

«ισ σ‹›σσ. Με οι: σσιιιιιι ἱε·Γσσ ιισσι;

ιη, Εισ·ΙσσΚνι·σσννσυ σιισιισιι Κσιιισιι ν”

άσ Γσι·σιι ισ εσιισιι Βσσιιισεισπασσι τσ

Με: Γσσι·σ Μάταια Μαι; ιινιιιιι Μπισσά

σιι Εισαστε σΙσ σσι·σισπι Κσιιισειιιιισ ισ

@σε σαι ανάσα” άισ Ισ νσινιιιιιισιι ~

σει σάιτ μη. . · `

ισ ι ώἶ:- σε"

Πωσ ιιισσι σε νων” Με σσι·σ σσ- .



Ύ* Ηεεεεε. πενεπε

π 1

-.4·

:Ζω Γοποοπε Μετα: η:: ωπεεεε

.Βροιπεεει·: Βε:πεεΙ:: νε:: Θεωεω·Υπ.

1.εΓετε; επ πιε” νἱπ:1: πε: εεπ:(επε.ῇεεε

ω" πει·Βεπε ει1Π-:ε @Με Με” επ

ε επ :Ιεεεπ Βοοπι εε::. Πεεήπ Με: Βετε

Βει·, ΚεπεεΙ, τοεπετε, ΝεεεΙεπ, Μπε
εε:επεν Μπεεε:επ -1›Ιοεπεεε, επ.': ἱε ει·

πιο εεποεεεΝπ νε:: εοε:επ :επΙ:ε, εε.

εεεεεπε επ :Με βεβ:ε!γΚεψΙοε:πεπ, πε:

εεπ Μεπεεπ Με: :ε ννεεεε.. πε πε:

πωπω Ρει·εὸγε Ιπ ': ι·πἱ‹Μεπ νει:

εε Βοο:πεεε:: ..Π:πε: :εεε 1Ιΐοπτεΐπ ε .επ

Με: πονεπ εεπ 3901:: :Πε εΙ:οοε Με”

Με: :πωπω οι) ρ ~

@μετα ; επ προ Με” Με πε πε›επ

πεΙε...οΕ εξεερΙππ: ννοτά:,εόοξεεε εεε:

πεεεεεεεεωε εεεεεεεεΦε .

· Ι)επεεεεεεΆΈππεεΙ @Με π1ε:εγπε

ε Εεεε' επ “Με”.

· :επ εε ]οπ1:ν:οεπεπεεε:ρεεΓεε:επ ,. Με

Μπακ: @ΜΜΕ Ροπ:εἱπεε: Β:: Με

ει; ποσώγ εεε:: πω Μεεε‹1. Δω, :σε

Με:: ': πως γε:: εε Εοπ:εἱεεε Μεσοι:

επ 1:Ιεειἰ, επ :Με πεεεεπ επεεωγπΓεπερ

πωπω». Ϊπάἱεπ εε· ῇεπτεπε "ΜΙΒ,

Χοπ:: :Πε εεεπ Μεεβάπ ,: φερω Με:

να" νεπ εε Εεπ:ειεεπ πάευ "Με",

· επ εε :πωπω ννεω.εροποοε Με ΜΜΜ·

Πεε:πε άσε: πε πωπω :ὶε_¦οπΚν:ουε

ειναι Με” πωπω , οικω: @επ Βρεπ: Με

εεΝοεπ Πεε:, επ ορ.Μεπεεπ @ΜΜΜ

:πε νεΙ:, επε.πεεπι: πχ', νοει· εΠεεΙε

ΜΜΜ:ι :1ε:ηεε: το: εεπε ν:οπννε, επ

Με: Με: εεε: :Με πωπω: , Με: σε ':

εἱπάε νεπ ·: 1εε:.00ετ Μ Με: σωσει».

Ευ ἱε ει· :Μι 001: εεε _νεπάε @Ματσε

πει: εὶἰε Μπα" ΜΜΜ, εεε: Με: :με

επι:: ιονει·γε άεΒΙοε:πεορ νεΙ1επ. ·.

ε 13%; εεωωεπεεω, Μπρικ: εεε::

εεπ.ε:οο εφε; :Πε ει πωπω βγει::

. "Με, εεε: :Π πωπω" Μενα::

·Μγεεπενεπτροε Μεπεπ εεπ παπά!

. πεΙ εε ΛοἙεπεεΙ η” Ηεε:επἰ›π:Μεἀεπ

οι:: Εεεε: :ε πωπω: ερεΙπεΚΒ:εποίη

. @Η :"ΒΨκθ.επ. σε: Φαξ! 8119149

:νι

Με; Με "ΦΗΜΗ·

1: - ·

να:: Μ ε εε εεεεεωεω: Με:

ΒΙεπεπεπεπ: εο6 εεε: :πωπω @πωπω

Με ; εεε. :η εεμ·οεεπε.π81, 1επεσε-~ ·

:Με Μερα" Ιενεπῇερβ ν96ΜΜπε . ·

σε, "ειπε Ηθει:Μεε:ά, ΪπεἱΔεΠρρ

πε. με:: :τη :Με πε: περα: εεωοεπ.,

ο: Η: Με: ορεπ:ΙγΙ: ΜΙεἱεΓεπεπ, πευ:

εεε: Η: νεεεεεε: Ιγεε,Σεπ εεΙ :τη Με:

"επ, ιο:: :Με επ η· Ϊ: νε:πεε:πεπ

Η ΜΜΜ: Η: Νεες:: "Με εε! Κο::εΙγ!:

ε :Με όσοι! ΠπεΙ‹επ, Η: Με εεε εφερε,

επ :εεε πεΙ1ιεε:ἱεἱεΙ παμε:: εε πιγ

:1εε: @Με πω 6:12:: ΒεΓεπε Ρει·εσΣε

εΙενεπ ;πεε:πε!πεπ.πεπετεπε :Με

ερΠεεπ , επ @Με εε Το:επ Με: Πεπ

:πωπω επ "σου" επ πεεεΙνεπεε: επε

:επ πιεε:επ.

~ Πει: εεΙ :Σε

πωπω:: νι·εεεπ με: Η: εεε: :ε εεε::

Με” επ πωωπεεω εε:: εε :εΙν1:,

εε: Η @εφε εποε: Μες! “Με

ιοπε:1ε:επ πωπω:: .

έτοοιε :Πε επ επΙ Βοο:επ πωπω, εε!

γ Χεπιπε ε :πε:·π :Με επ π·πσο:ἰεπ

οιπ πε: πωπω:: εεε: Ιεε:π :ε ΓρεεΙεπ,

πει:: :η εε:.Ξεε:πε Με:: πιει:: ἴρεεΙ: @

εεε πετ:: Μπι απ Με: Με:: εεε Πισω

πεπΙ.;Βγίεπτεπ, επι ννῖπ: εγ εεε. εοο

Βεείε1εε:πηπ Με Με", επ οοΙ: ;:

~ εννε, Με Με: ε εγ π εεΙνεπ Με:: επ

Χοπ:: :Με εεε επεσε:: εεεεε ν:Ξεόει·, επ

"μενω πωπω Βγίεε:επ, επ :επ εε:

. πωπω Με: πωπω Βγ(επ:επ, επ

Εεεί πει:: εΠεε :κάθε :να Η .νεπ Με:

ννἱππεπ ΜΗ: πω: Με φαει:: εεε:

Με επεε:Άπννεπ.. Νερ .επ @Η Η πἱε:

σε @κκε εε::επ, ενω:: :η εε! Μπι

: πεπεετεπ :Με :19 πει:: Με” επ ει· :πει

πω:: :ΜΜΕ (.ΐουάε να:: ΜΙΚ:: εε- .

κι;; πιει: Η εποε: Με πἱε:.εεπ Μπι

: :εφερεΜε@Με πεω>ἱΐεπ$
. · . , - · : Κ

ο .
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“ ···Βιι σε Νομοτ

1 - Ωσιιοννοοοι ισ: πιο”. ·

:οΙ ιο Μισο :σάκο οι: ΜΜΜ: οισεοιοο

Φο τοσο ·νιιιοοο @πιο σο οιιΙΦοϋΒΙοο

“ποσοι "πιο 13ο ιοοο·2οοοο·οιοι σο

ιιο Χεισοτο, ιο οσο Κανε, ·οο σο: πιο;..

πιο οσο οι·οθ:γΧ, (Μ: "ο ο ιο Φο Ιοοι··ι

-~ Θε τα· σε .Γοιισσοο ΒΙοοοιισθεοι·οοι ισο

·οσο, ~σΡοοο 'Ποσο, Φιοι· ιγ πο ιο.

Απ Β'Ιστιο Φο οτι κοπο οι: ννοετοι Ιισσι·ό

6ο, πιο: ο; “πωπω”, σο ο το: οο

Μισο” .Βοοιιιιιια . οι : οι

οσοά οσοικοιι Με ᾶο

ΒΙοοιοοο Φο οιοο "Μάο οσο, σοι Φο

απο οι: ]σοΚνι·οοιιιο το “Με”, οιι οι

ΦοΚσι·νσ το “Ποιον Σο οσαΙ ιοιιΚοσ

οσο.σο Κοτε,.οσοτ στομα, Φοιι ιη Βιιιοο·

Φακοι ποσου Μισο, πιο: τΠοιοι οι

Χοπ, οσο Φο Ιιγ σοΙσοϊτ οσοι". ΕΗ·“οΐ:Τ - ο: ο~

~ ..ι Η” 2Μοβο Οομ"έι_ Η.,(Μο

· ΜΑΣ(

τι Νο. ·..5··...·

ο ιιιι σο ΜΦοοΒοοιισοιοο που, @οπο

Η" Νοέ: οι" Σο Και* νο! ΜΜΜ

Τασο “παμπ να.. .ο

ι Χ Γιαπ :σο οιι "πωσ, οποιο ιη

ἰο τοσο Ροι·οοι έοΜεσο, οσο πιο ιιοιο-

@ο ννοοιοι· @οσοι Μάι, ισιο οπο? :οι

· σε ι·σσόο ?Μισο ιο,σΙγΙοοιι ποσο. Οσο

Μάι σε “Μετα Βοοσο Εστί ιο @Νοο

ιοοτ, Φωτ ιιγ Ποιο ιο οπο Δαση, οι:

Δε. οδο" ιοτοοιισιο οοιι Κοσιοιι!ιοοο

σο ο οωοι, σο @οικω οσοι οσοοιιοιε

πιο: οιοσιοοο, σε: οσοι οιοοιιιιιο Κσοοο

~: Μι. σο Φορ "πιο Ποι·Κο!ιοορσο, σο

· ποια :οι Μο: οοοιοτ απο Κοσιοο, σο

Φο ο." σσνοο σο οο·Έσι·οο "πιο Ποιο .

οιιε ειπε Μιοοι·ρεοοεμοοοι·: σει: Η:

Μο: “οπο 1οοιΕ·"οοο, «οι οριο ια

· · -

Βο σε Κοιιροιι «οποιοι οποσ , σο Φακο.

πιο ποεοο οΝαιισει, ειι πιοοο, σοι πιο

οσοι: εννοειςΙ" ΒΙσοιιιοο·οοΦομο οπο

σε', ; ποιοι η Μειοο τισ απο· νοοΒΙοοο

ο οιιοΒοοι·ι Μποστ Νοτ, επ οιοδιοιισο οσοι·

· . @πιο Μοτο, πωπω Με" @οιο

€/ 1

/ ι ο /

Μονο ΒΙοοοοοΒοοιι,Φτ "Φωτ Μάϊ

ο :οι ΤσιοοΝοετσο οοιι.οιιοεο;· Τοσο

απο , ΒΙοοοοοΒοιο ιιοοι·οο οσοοιοο,ιισσ

"Με η :οτ.σο Κιιιιοοο ιιιο: , ο" Ν

ιιιιο οι: νοιΚεοι·οο Μποστ Μοσο,ιοοοι:

Ιιισιπο, σο Φιο!πο οσο, οιι· .οποιοι ΦΕ

Μιά', σο ιιοοι οι· οσο· Κσοο Φο, Φο οποιο

οοοιΙσιιο. · · Με . ο*

1 Βοε ιιιοοιιοο Ποιο Φιοιιοι ΒΙοιιοιιο

Ποιιι· 'πιο, σο ι“ροσοε οι: “Με” Μο".

πιο οι: 1.σοι:νι·οοννο "οι "οποιο Με ,

ιο . Ε; :

σο Μπορω πιο πιο: Μο· "κι απο”,

Φο οοροοοοιε ·ιοοιινισοιποο ιη. Μο:

Κοινοτικοί σο νι·οο οπο ·σθΙιιιοΜοοο "σοι

οποιο Με Γιο απο: οροωθ.οΜοη

πιο", ου η @Μαιο Βιοτο. πιο: Β1092Φ8

οιι ιιοι οποιο αποσπά οι Μισο 1ιιΙο,Φοσο ; ·

Φο ΒιοοοΙιοΒοοι· Μπι· Μαιο ιο·οοΒοσο~

ποιο σου ΙοοΒοοοι,ξΦοο η ΜΜΜ Φο ·

οι: ·8μοῇοΜε” σο· απο !η· ·οχι Ιιοοιο· οσοι:

"πωπω πιο η, Φο πο οποιοι”,

οοιιιοοο η σο Ί οποιοι Φ: Βοοοεοοσοσ

“ο οι”, σο "Με αποοοεοΜιω

νι·οοιισσο , Μ Ιοεοιιοοοο, οπο οσο ·οσι·Γο!

υπ Φο ΒΙσοιοοιι ΜΜΜ ,~ ιιοΜοοιιιιοΒο··

Φοἰιτ, ιινοιιινοιι η οσο νοι·νοοι·ουνιστο,

Φιοογοοιπ Φο: Μαιο σοιοσοοοο;οοιιο

αει· ισοροο , σο ννοοιοοοοΔοοΙονισοννοο .

οι οποιοι· ιο ιιιιοι· Μποστ @ο ΒοοσιοοιιοΟ πει ο" , οπο·εοφ οπο: [ηζη·ῷμω

οιοΙ! Με :Με οπο ΙσοΚΦοοπο..ΟΙοϋο, .

Φο -πο Φο· 1·Ιοποοειι «Μια νοο Έβο
Βιοιι Με, οιι οοιιο 'νικο. οι · τω

"Οι σε Γο1ισσιισ ΒιιιΠοιοοεοποοοοέ -

οποσ οσο ει·οσω θοιοΗιοιιοο,Μοο οι:

ΦΚοιισσι··- οΙισσο:Ιιοοοοο @σο Με θεο ·

σοι" Φεοοο Μο: οσο τοοιιιιιοιιι, οι

ιοσιεσω σο σε! Μιιο;ωοοωοω ~

Χιοιου.Ι:οιοεπί Ριγ σ||:οοοοι·.~.”Γοσο Βιοε

Ποιο Με. σο Ποσο Μο· οσοι,·οο σο:

οπο σε ]σοΒο!ιοΒοιοτ επι οποιο ωστοσο,

.οιι Βοοιοι.ιστ ΒιοοοιιοΒοοι·, πιο"

οοτ, σο οποιο: οπο: Μοϋἰο οι”.

το οοσοσοκοο, σο ποιο ωειοποοοω

οοεοδοι·

2 Νοε

οοπ Φο; ιη, ο: :οι ο Γιοοιῇο



~ ΕΠ: πετ @Η ιη ινε1:ενευ Με ·

`

"

ῖΒΙοεώεελετεεώεε ΜΚ "εεε ΝεΙ γω

Με εεεεΒεεϋ.ει·· Φω· (Πε η". ἶοεα

“Με η.. Νώε (Με, εκ :Με @ο 'Με

Ιπεπε 20ο "εε Με”, · (Με εε και»

ΒΙοεωεπ αι·.νι·εεε, σαι επι Με που ναν

τε νω·.Πηπ Ι..ἱεΕ 4.! Με' εεπιγε Μέ

Με ηη; Με: αγ 'εεε σοκ ινε! Με

:τη μεσα: στοεΠεεἱά ΜΚειΜεᾶω Ασε

Αεεπἱτω . ωεεεε "ΜεΜε ω εε” πωπω!

· εεε ναιυνσε: εεπεεωεο, με" ὸεεικν:εσ

τε Με εε[Μεεεείεωεάεπ. θα! Ποπ!»

Με” Με κι” εεε μπα ΜΜΜ Πε

Ζει :οοπεικ Βενεπ (ΙΜ Μ ΜΥ Μεε:

· "πωπω .7281. Με 5Ιράκω ωεω Με:

εωεεειι. Η; με!Ι Μενα· πημι “και πω

Παω, σε» Ποτε τε νεΝεςεεωνοΜεικ

“Με 23” σε - ω 5 · ·. .]

· π-%ν ] ή: νεπΜετε!γΚεηε,Με@ΜακΜΜΕ

ΑΙ ενε.ΒεΜεεΜε Φοε€ΙιεΜε 28Ιιε' ,- . ε

γνεεεεεε Π: "Β ασοεεΙ"ΜΜΜ"ΜΜΕ

ΑΜΒ :Λεωφ πιοεε.· .με

Πε @Με Με” τησ "Πω νετ!;τεεΙα ε

Χε (ε @εεε Πι·εοΚ,-ιοΜε:.Ιοοε ΜΜΜ,

Πεε άεεεε “επεσε επιασε . ε · ..

Η: “Μεινε εἱε εεετεΚετ ΓεΙιετνεπ , .

ΙΜ ιιημι νετΙερἐεπ Με ιη εεωεει·νεπ ,.

~ Υπ βιοείΒεω @απο ,

ε -:κΜγαΜεΕ εεΗ›εεε, Ά έ ~

· ΕΠ; Με ·‹Μπα :1η ΜεΙ :ενω Με

·· ΛΙ·.2ἰε ΠερμΞε Εε:ίοεωεεεε .

νειιι Με Ρι·ἱΜεπ, ΜΑΜ” Έτοἱειετεο,

. Με σωΙοκειἰ 8ωτκ!εεπεπ εεΒειπετεπ

!Τει··εεεε επαφη. ε ·

Μ @Με @Με εε "εοφ Μικεετεπ,

Β" εε Μοοιεηάε Πνεεεευ “Με "επεφτε,

Με: 1ημῇεΜε οοεεε εεε Βοεἀετιἱετεα

Βευΐεεεπ ΓρτἱηΒευ. . . ἴ .

Α1 Μο: Η: Μαρ” οίΜΜΜ Μιεεειι

· 'τ Ιε εΙ Μετάεει· ': Με" τι: εποε: νεπευεεεό

1300: ?ειπε @ΜΒΜ . · ο.;

νΜεει· ιύεεεΠοτευ "Η Με ι1π›8επ. .~ ά -.

Νεοπ Ργιι νἱεΙ.ικοο "σε", ε)

"έ. β

εφε ·ῷε” ..
.

.51%

κ ε· ε . ε ή

ε ε @ποιαν Μγνεπ.

.τ 5·: "Π »να επρεπε Νοε: @Μη Με.

(Σ 29 -.

;; ΤοεεΐείεΚ (ΜεΠαπ Πε:ιΠ Πεν Με. .

εεε: Βιά.ιΙτ ε, εε εεε: Νώε Ζειν 8ο

σε: · Η ειπα· ση εαπ, επ εεε Με Μεἰ

άἱε ΒΙοεωεειγ». Ποε “Με ΒΜΜΒε- Β -

Με; οι” επ @με εε ΒΙοεπιευ Με”

Η" Μαιο Ιπ›οτ‹.Ιε ει :Με ΈριεεΚευ,

@εεε Με: πει· ννεΙ Με οί ΒΙειεεεεΩεεί ·.

"δδε - ~ . ~εε'υ= · ι α χ

:Ταφ τἱεΙπεἀε Με Μω. ορ,· ευ Γρτοπε

οι: εε -κανε, Με: εε Βοοεευεσεε!ωμ

Με ε!1σοίε;επ Βιωεεεεεω "Με Με:

Εεεπεεε!ε. επ Μ Με" σώμα: η Νεε

νεπ επιασε” “Με Με" Μ:Με, ποσ

Με εγώεεεεπιποοω £ρτεεκεε·Κοεεεε.. .

εε Με εε εΙ ωνπευεε, ε!Μπ:.1ετ·οΜ· .

μεμε ε εεκεεΓεεεε ενω εεε σει· 1επε.·

τεη 1εεεΙΝπηεπλεπ η Γρτεε!εεωε, επ

ΒΙεπεΙιεΗευτ εεκΙε: ο (Λεω, σε: Β πηγα

[Φεβ αυγο πεοετ,ωγε :0ενει·Ιεε:. Με

Μαυ η @Με Με Βεἱ‹Ιευ , :Με η Με:

ΜΒΜ Μακ "Με ΓεΙιεΜεπ Με] πωπω! ·

εεε, "Με εε εικὶει·ε 20ι.ιεἱεπ ωοε‹ειι

Η:ει·νευ.. @Με επεννοεωε, ευ Με εεειι 'ε

201°εε.ν00τ ειδ', Μετ Πε εε! υ ὶ1ε1ρεπ

"Με Η; ωεει· Εεεε· νει] σε” ΜΜΜ·

ειπα: επι ετἱι1Μπ εε" “Πε” ννε τα::

Με ά1°ἱεϋπ.·ν811 Ιεενειι. ευ Μακ πε!

νει; ΦΗΜΗ», επ @εμε τε Γεωεπ Η:2 .:

ΒξεεεΠεΒεστε Καππα· εἱι;ιεε ὸρ Με: Με

Με), ΜΜΜ :Με εεε Κοετε!ΥΚ Μεσα!.

εοοι·ννετΙα Με: (ΜΜΜ, Με" η πια εΙ

ΚεικΙετ Γρι·εκεπ νεενεεΙε·ΒενεΠειι Με

Με ονεκκοπιεπ νωπειι·ιωτε η πωπω·

εεε Με: εείρτοκεε 1ιετΜεο. Ευ Πω”

@Μα ο.Ι..ιεἘ, νικ Με .ἱκνοοι·Ίι εεΙε.

Με. Πε Με @08 άσοά επεσε". . ·

ι'Νεα @Με ΒΙευεΝεΠευκεϋυ:ε Με ε .

Η :σε Μοτιιοἱτεπ να", ει: Με Η( Με:

:Αγω Βασικα, τοπικ Μεσα Μ 0ι·ιιΙ‹ εε

ειεεεε. 'Εεεε Μπάκα: η πωΙΚεεεει·επ

να: εχω” Πε ΜΜΜ τοοικΙε Με:

Δευ Μη πιει ἀευ διεεε, σἱε Μπι ιγε

Μοεάει· . Με” Βεεενευ. Β:: "Με επι·

Πε

Τοειι ίεΙιεωσεπ



-1η ΒΙιιιισΙισΠειιιε Κιιιιιστ,σειι· :πιο

(ΜΣ

· Βσ_Ισιικνι·οιινιισ @Με ιιωΒισσιε σοι·

Βιι σε: Με: και: σρσιισιισι· ιοιιάσ ννστ

άσο .. ευ Μάι: 1ιιιιι @πωσ 200σιισιε εσΙισΙ

μυ, Με οι: 2: νσσι· Με: πιω Μια Βο

ννεσειω Ζγ και σιι σισσ1‹σιι.ισ @σπιυ

. σε" σε :ωστε 1σιιιινι·σιιιιισιι πισω ΜΒ

Μιτου. ~ Πσισ ειναι @Μενου Μάικ"

ισσ σωσει: "πωσ, σει: η τσι· σπασω

. πιο: σιισειιιισεασετάσ σιισσγιπιΜΜιιισει·

τσ 2γιι,ιισσι σε: ιιισ8ει; εειικιιι·ειιι .:

· Μιιιιι· Ιισιιιιιε! σε: σνσιιιιιιιινιωι·Κοσι·σσ

ιιιιιιισιι και Ιιιιιι σιγσΓσιισρ κι εισαι:

σι·ιιΚ; πιεσε· Με: ιισνισΙ. απο . σρ σσιι πισιν

ειιΠσσά,σετ @ΜΒ-Μ; σε: σε: εσυ

·. σιισοιισ Με ιινσει·.ννιισ, συ ΜΜΜ νει·

σ νωπά, συ Πει: :σε ΒιιιιισσεΗσιιι·, Μπιτ

σρννσΚΚσιισσ,τσισισσ Με: σε: σε: ιιιιιιτ

Επι» να” "σπορ ΒιιιιισΙιεΕισιιι· ιιιιιυνσοι·4

σε: ἱΚΧσιιισ, σιι πιει εσιι νἱσΙ Γγ "εω

ιιι Πωσ; σιι ΟΙει·18·Περ εστΡισιια :κι σοι

Εσσιεἱιι, σπιτι να" ισ Ιισσιιιι1:|ισιι, συ

ΗΜ πτωση; τσι σειι Ασιιιιιιιιι, Μιτου

εξι.. ι . σ - Χ . ~

Βιι Με σε. Μιιιἱι·σει ΒΙσιισιιώσιιι· πιο:

ίπ, νει·νυσικιεισσ Μι Μπι; σου πιιιιΒιισ

·φωσ .. ννε” |'γ ιν”. · Πω σιιιιι·σστσάσ

(Πωσ: πινει Μπιτ, Γγ Μια σε εεΙισσΙσ

σεφ ισ Μπι σσσιισιι 8σισεΓσιι,.ειι Μεσα

νιώσω €εωιω.πω ιι σε θσσειι ΜΜΟ
"Πωσ “ποπ ι Ισσνειιισσ .μι σκοπια ισ

08η;· ΒενιιΗσιι, σε" σε Ασιιιιι:ιιιΙ ινεΙ

σνσι το νισσσε "σε, σιι Μάσι σε: ισ ινεΙ.

εσυ ἔσω πως, ιιιιιι τεμ ιιιιι8 @Μπι

·ντοιιιισίγιι. ή · ν ~ ~

Μειιιι· σει πω" σιισεε Γρι·σιιε (Πωσ

σι: σαι, συ Μινι” Μεσοι· Με σρ σέιι

1 «Με. Ευ Β ιισρ ΒΙιιιισιισΕισιιι·,. σιιι σρ

το Μ”, σρσιιι Γγ Μιτου ίου [και Μι

Έσω σιιΒΙειισιισβειιι· @Με _ῆιι; ιιιιιιιι·τιιισι

«κι άαση Ποτ” Ιιιιιιι· ισι ιιεπι,σσ·σιιι- ·

1ισιωσιι;Ιισιιι· Γσσ Μη το: Γε σωσει_ ιιι

Πωσ Με!. Βιι (Πωσ @Με αστα @και

ισ σειιεσι.ισειι Βάσω” επι Μέση; νοστ

Μπι·

»σε πιεσε, μια Γγ Πισσϊσσνιιπ «Μι Γε

Κ 4.. ` ..ασμ. ι

ι Ν Τ

· Πι. συ_! ί...ιη

ΙσσεξιιΡ Άσμα” .πω

ϊ: πια επ Μαι!" ‹Ισσιιιθισι·ἱο ιιισσιισσ

Ιιειιιι· Με σε” ισ ισερειιβει:ι (8 Με;»

Μειωσα ιστΙιιιισιι Ηεσισειι ΒόιιιιιιισΙ.

συ. ΒΙειιισΙιεΩσιιι επι σπασει" ιισ @η

(Πα σε ΑσιιιΜιιιντιισεάσ "σει ΜΜΜ!

@οι σΙσει2.~Ωσιτισ ιιιι;ιγσσιωσσεπι: εσ

ιιιισἱἑίΙσ .Ηεσισ, Η( @σει νασαι] Πισω·

Μπι", επ :πιο ιι” @σωσει ·Γσ.[σιι

"κι" ω πιγ1ισιιιεσμ . Με σιιΑσσιιιιιιιΙ

οι: Ιισσισε, νω·ινωιάσωσ :Μι·Μπι

@σαι Κιιιιιει·Πιι€,·σιιΓσιιισ: με: βιχιισσ

σα ννιιιιι· Βιιιυσιισιῖσιιι ΜΜΜ :ισ Μετζ;

τσι τη Καπου, σιι τι; ΚιιτιιαΠιι€..ινω

Με:: ι σε: @Με .σσιισς.Ισσ φ”, Ζω Πιερ

σε ΚσιιισιΠιιε σι›ιιιιιιΜ8 ,. ευ Κννιιιιι Ισ

Μπι Ι:ιιιιισκ σε @σε ῆ·ιισἱ. "πινει" σε

σιωεσιιιιι·Πε σειισιιιισιιί_ @κι Γσιισσιι

“κι” ευ ΒιιιιισιισΒειιι· ιη . ή. @Παω

πισσυειισσ Με" . σε: ΟΙειι·ισ @Μεσα ι ννω;..

"Με Μωβ- Εισαι .ιιιιιρεΙ ιισ81ιιιιιισ ισ .

“κι ειιιισειισιιισσιι σκι: "σε μου ίσο

“πισω 1σιιΙινισσννσ, ισ ': ιιιιιι Βιοπ

σιισΒειιι· , ΜΜΜ” "88. Με σε Καισα

Ιιιιι; σεϊσ "πιο ΟεΠενσιι Με ιιιιιιιισιγΚ

6.88 Πειρειι,ισππιιστάσ 'ι Μπι σε: Μι Γε .

"Μάιου Μισο, επ @Με ννωστοπι :σε

ίγιισιι Ποετ, ο” πωσ; σε: ΒΙσιισιιειισιιι·

@η @πιο ίσο πιιιιιισΙ Η ισ ιιισιΚιισάσιε

πισωκ. ικά Μέση πιο ισρειι,σιιτ'ι Μπι

:Μακάο σε: Ιιγ ισ ιινω‹Ιισσ “Μισ.

.. οι; Εισσι·σσ (Πωσ 1ισυσσειι, σιι σα:

Δάπιιιιιιιι σιιιίισΚ ίσει· νικά” ισ ,φρο

ισιι ισσι·ιι,ἶίσιἐσιισσ σε: οι· Ισπιιισσιιισε

ΒΜιισιιςΒσιιι· νεισσιεσιισ Νέα *σωσ

. κι ·

. Η; ΗΜ Νοει:ζιάσ σφιιιιιι ~ . ι έ:

“Η ιι%. .~ ΑΣΗ: :τά .

Βου :έα Μισο! Ποιύσω.ΒΙΜτωώ

. "Με @σφι άοιισσι,ιιιι.ξιω ημ"Μωσ·

λιπέισι. ° . . Μι: )ἑ·£ι

-.Πιι·Μ. ιι·;Ἑ .Είἶ~ιι-ιω..··.·ι·ιςι ." ·.

επ @άσσο Ασιιιιτιιιιμ

ί · πωσ Βασικα) Μι Η: ΓιΙΒιιιιιι [πωσ

@Η 1σιιΧνι·σιιινο, Μια 8, ιισΜ·;85·

Ιιισι;μ ἔσω, οι σε

ε -8.:εει6:ιι· .ι

σε/ ζ. ·

σ·.ι”. ι

.“ι· ]

ι σι

Με" ιιιιμ



· . Ωε-Ζεει ·

· Με” ειπε @ΜΒΜ :ε νει εειι,ιηΙ Με;

Κεειεεεεειεεειι :ειναι εε Βιεεεεεεειιιε

Κεειει·, (εεε: εε Μειἱι·εεΙ εε νειιΠει·εε

ορειι “Με ορ εε: :Σε @εεε εεἐ εεε: Πι

εοιιιιε ίεΙι·γεεε ,)·τ εε @εε εεε: ε: Με,

εεε: εε: εννειιι·ε ιε εεΙιεεε, εεε: :ιγ εε

Με ιΙερειιάε νοε‹ι. 'Ι'οειι ΠοπΙ εε

ΔεειιιεεΙ ιιι ει·οο:ε νει·εεεεεεεΝ. Με:

Πι? ΜΜΜ ει ': εεε _ΙοεεεΠεε ο:'1οιιΚ

νιοιιννε-νσεε, σει εε: Εεεε: πιο ΓεΙιοοε

εεε ειιιιΕειιειι:· Με. Τοειι εεε εγ εγιι

ΚεειειΙιεε, εε·ιιεεε εειιι σε εοι·ι:εε οικ

εεΙ:Κεε,· ιιιεει· :εεε εε·Αειιιιι·εεϊειιε εε:

εε: εειι·ΜεεερειΕοοε Με. «Μιά εγ εεε

οιι:Ι:ειει σε: Με ιιἱε: Γρι·ε!ιεε εε @Με

Τοεε·νε:ιεε: :η εεε εννεει·ιι εε "Μεεε

νει·Πεειι, Με πε εἱ: Ιιειεε “πρ ορ

Γριοεεειι ; εεεεεεε νεοι· εεε “εεε Με·

εεε. νιεεεΓειγι‹εε Ηεει·, Με: εεε Νοε:

"Με νεεει·οπι ιε·ιιιε: :ννγΕεΙεε οἘ εε

ιιιεεε:ειι·οεἱεε Κανει” εε εεεειι ο ει..

Ιιεεεειειι, ει::ει·Ιγι: ννεεεεεεε. οειι

:μια εε Λεειιι·εεΙ :τε·Νοε" Με η:

εν εεε Με" σει ει ιι εεεεειιιέ Ιεεε :ε

ειπε, εεε? ειχε · κι· :ε ιΙερειι·? Νε

εεε "Με" εν: ιενειι "Με Ηἱειορ

Με:: Πει” ω: εεε Μιιιιιεειε εειιεόιἔε

Εεε:: εεεε ε “Με ι·ενοειιιιιι: :ιονεε

. εΙιεε :Με Με Ιενεεεε εεε, εε Η: εεε:

ενεάει; εοοι: ειι νσεεει· :σε ιιειΕεειεε

ΜΗ:: Με :η Με». Βιι Με Με

· εε ΜΜΜ” εε: :ιγ Με εειεεννιΜε Ιε

των· Ιενεε.· εε· εε: εε "Με" ι @Με )

νεοι "εε Ηεειειι, ορεε: :εεε νοεειείε

:εεεεεεεεεκειεειε . · ι _

. 'Εεεε εε: εε ΜπήκεΙ ιιΜιεΙ, εε Με:

εε οιειιεεε ἱε·εγε.ΖεεΙ·, επι· ε.ιειι εεε

εεεε ριεἱιεε οιιιιιιιει Ιενεε. -

· · @ιι εεειοριεηνεειεε:Εεεε:, εε: ειιιε

Με ρεεε “να” ννεει·ορ εε Αιιιιιιιεει

εεε νι·οιινν εειιιειι πιεσε. Τοειι ννειειι

επι· νει·δειιει·ιι σε εεεεἱειιΙγΙ:ίὶε νειι ιγε

. Η Ι:;.κοιιιεεεεε Ηεποεειιε θι·ενειι,

Ί! οιιεειι εε «πιεσε ει·οο:ε·Ηεειεεε ιε

ειεεειε;τε. Π Κ η ·. τι οι.: .

εεεΛεια:: νει . .Τι·οϋειι Με:

(εε)

εε ει·εεε,.εΠε εε ΡΠει·εε "τα νιιε

ΜΜΜ , εε εεε: ιιννειε εε Αεειἱι·εεΙ ει:

:εε σρ εε ιιοοει:ε ρεεε, εε εεοοοε σε:

εΠ: @Με ενηεειι; εε εειεε, γ Ηεε

ι·ειι . Με:: εε ιιιγ, εε εεε::νοιιιι Με. ερ

εε: ιιγ εεει·νει.ι εεειι ίεΙιειΙε νει!ε·γε:.

Τοεε Με: εε Λειιιιιεει: ιεγεε Πεεε

εεε , νει·ιιιι:ε ΒΙεεεεεεειιι· Με: ρενω νιει·

ιιιεεεεειι ιιἱε: επεσε: εε ε, εε Η: Με:

Με: νεοι· εεεειι ει·οο:εε Γειιε:, :ιεειεεει

ενεειιιεει· νεε ειπε Με η νεε Η εεεειιι

Β, Με: Η: ρεεε” σει Με ιιοοιι·

Με, Με: :ε εειεεε ιο: εεε νιοεννε, .

εε τε εειιοεεεε ιιινιι Ιενεε Με. Πει

..Ιἱε: ιιιγ άσοι· εεε: εεειεεεε , ερ εε: Η: εε :

:Με @με εοιιιιε εἱεε. Ποειι ειι εεε

Η: εε·Βενοεάεε Με: εειιεε εεεΙειεε ,· εε

εοειεΓ νειΠεεεε εεοοειι, ιιιεει· η εεε

ίρ:οιιεειι ει: Ιιει·εε ΙΙειιρ, εε ΜΒΜ::

ει·οο:Μιε :εμε ιη· ειιειιιιειι, ἱε :Με ·

ειεεε Ρε!ειε. .

Ειι εε, ειγεε Ηεει·ειι! Με !ιιεινεε

νοεειιιΓε εε: το: ειγε εει·ε η. ΙΣε εΙΙε

εε Ηεει·ειι :Πε εεε· ιεεεεννεοιειε νιιειεε

νει·ιινεεειι εεε :ει άσοά. ειι πειιιειιε

Πει:: ·ΑειειιεεΙ, ινιεει: εεε 1εε:ει· ιιιε ιι

ει εεεεεεεεε. . .

Ζει·ιιιιιιεε νειι εεε εεωειι: εε: ειειι Γε

ι'οεάε εριιειιεεε; εεεει·εε εε: ιιιειι ι.ε

@Με τεεει·εκεε; εειΞει·ειι εε: ιιιειι ε

ιιιε: Ρεει·εεε Γοιιεε νειι εεε :ιεΙ:Κεε;

ειιεει·εε εε: ιεειι εε νειειειιεεε 20068; .. ·

~ εε ειιεετειι εε: ιιιεε (ε ιιιε: Βι·οοιε εεε

εεε ιε ': ειπε: ιοιιιιε νει·ειιιιικειι. Με

εοι·εεειεεε ιγ εΙΙε :ε Ξειιιειι εε: ιιιεε ιε·

Με” ειει·ιεΙειιΔΓοιιεε.

.Τοειι ειπε :Μπεν εεε Κοιιιιι€, Αμ

ρεεε εεεε:ειι, σε Μάι:: ': ι: 8ιοο:ε

εεε” ε εε: ει Ιεοεειιιε εεε εειοερ ε

ει ,: :Ιοί νειι :Με Ηεετε, εεε ιειιει·

Με:: Ιιἱει·ιγιι ορΓοεεει· «Με. Με::

εεε., εε Ιιιιι: εεε νεοι· εΙΙειι ει: νοιιει:

. ιιιιΓρι·εε1εειι.· Με: νη ιιεΙιρειι ειι εΙ εε;

“Με εε: νοοι·ιιειιιειι νειι οιιεεε Με”

'αγ εγε εε οι* ΓεεειειΒ επι :ε.Ιιοοι·ιει·ι εε

ειι:ννοοι·εεε νειι Με” εε ΒΙεεεεεεεει·.

4 · ε Με:



οσα:: παω:: Χοπ:: ύ:: .ω:::::,

ΜΜΜ:: “Μακ” :Με 2:: σ: :1::::,::::

: ΗΜ: :Η Με” :ν::::>:::σσε:: :ο ο::::::

σε:: Με:: :::::8::::::::,· :σο Η): ::·:Ι

Η:: Δ:: σκυ σε: "ΜΒΜ Ζοσέ:: :ν::::ι·Ισε=

:::::, Μυ: συ.: εε:: σι:: :σα σε:: ::::1·'

@ημισυ Με: πε: :ο: σε:: :::Ι:::8:4:::ε

·. Καπο:: # Κ · ..Χ 1Τσε::"1::: ο:: Α::::::::::: Πω:: σ:: Η::

: σΙ:::1::::::::Ι:::: άσοι· Με:: 8::εἱ::::τσ::;

:Ποιο ΜΒΜ, πσι·εσσάι·οεί: σρ :Ηπειρ

σ:::::: Δωσε. Τσε:: @πως Ποπ:: ΙΜ::

Ασ:::::::::Η :1: Νοε: ποΙ 6:03: Ωσηε::

:::σε:;, πωσ: Η:: ΒΙ::::::::Η:υ: :08 Ιεν::: ,

~ν::::: :Ισ ΜΜΜ :: :::γ::ε;|::::::σ”: Ισ::

εε:: :::γ Με:: τεμ ::σι·εσ1:Ι::: ννο::1:::, :ο

Β!:::::::: :Με ρ1::::::. ΝΝ::::: Μάτ:: Η: 5::

@Με - στα: Με: 8συνσε:::, ση:: Μ::

τ να:: Με: 8:1‹σ:::::: ισ: 2:: :ου εισαι:

ΜΒΜ::. ::::::·οι::, "Πωσ" ν::·Π::::, οι:

ηη:: [ΜΡ.Ισα:: με:: Άπω:: :νηΙΐ:Ι ,·

. Π:: ασ.Μ::::::::Ι·, Μ ω:: “Με Πεν

νο", :::~::: πιΙ ι: κ:: :σώσω Π::::οσ·

σε”: Ι: σο:: ::Ισσ: πωσ:: ::: 2γ::ε ω::

σε:: σε:: Μπι:: Με:: ΙΜ:: τ0888:009

Ϊ :Ραμ σι:4:σσά·.Ι::::σ:: 1:: σε:: ΑΝΕΜ

::: σ:: πε, νωπά: ::γ πα, ο:: Ενω::

έ . ~:::3::

σε . Με: Με:: : :Μα αι:: ,: σ::::::

ο:: :::Ιρσ::0::Ι: Ι:: 2: εσάσσσ::::::ΐ

ο:: :::~:: Μπι: το Με:: ::, ::::::1:: :::γ.

.σε ω:: :νσε, ::::Η.=Ισ:·ἱ: στ:: :Η και::

:ανω σρ:::Π: σε:: :καιω Τσκ” σ::

:η η:: Β::::ἱ::ὸεΙ:σσ Καπ:: , ε:: οσα:: :νη

σε:: σρ απο:: Μάσα:: η:γ:μΙ:ι:ι:νσσ:

σε:: Μέτσο.· σ . - ἴ

: Με σ:: :::Α:::::::·:::Ι ΜΜΕ α:: σε::

Ηε:·:σε να:: 4:::: Με” Μα:: :::~::::::
'νε:·::!γά, ου έ::::16: σε: Η:: '::Ισε::2Ζω:ι τ

:1:,::::ΗεπΕΊσ::: Με:: ννπο:: σε:: τη:
@εποε ::,σκσ:::::: :: ,. σ:: :::::::::::σ · σε: σε::

:πετ @Μπάση :8. " έ, :

Μαη, πωσ ΡΙστἱ:, σε:: σι: 2::

Η: :::::2:,%:::. να: Π: απο:: σσΙἐΙγσσ ,

τσ:: :::~:1::: εγ..': σε:: :χε:8::Ε:,:Βσ :τ
:::γ:σ:Ι:::Ιρ.ι · Μ ·· χ ·· Τσε:: Με:: 6:: Λά:::::::::Ι ::σἔε::::::::::·,

ο:: Ηπα, σε:: :η ': εἱ:: άσο:: @Με οι::

.. ::::::::::Ι: "Η, :Ι πω:: ί, Μετα:: ΙΙ::

::::::..2 Τα:: ν::Ι σ:: Η:ι·:σε :Ι::: Α‹::::::·Μ

:: γο", σ:: σε:: ·ἱ:ν:τ::: Η:::σ$ πηξει:: ':

Μ:: :Ποπ ·ὰἱΘΡΙσ:·ἱε Ι::Ι:ση:Γ::::::: απο::

εσννσ::::, φωσ Ησ:::::: ωρα:: α:: να::

:η :για υ Μ:: :πως σως! νιώσε Μακη

Με:: Η:: Ποτ:: ΓσΞεσυκΓγ:: ::νσ:::::ι·σ,

Μ::- ·

::::::Ιοσρ:·::, ::·‹:Κ Μ:: :8:::·νν::::::::, σ:: σε:: να:: ΙΜ:: Γ:: @τα σώσω:: :ε Με

2:: σ: 2:: ισυ:1::: :Πε Μπα:: γε:: :πμ ΜΗΝ:: ΒείοΙ:::σστ:::Γε να:: ΕΙσ:ῖΒ,

1'ρ:ει:Ι:::: Με ?: Μπα:: :ΗΜΥΙ:1: σε:: (Η: Μ:: :ε 13:: @ανω Πει:: :γ Μα::

Με:: σε::,σ:::::σ::: συ:: ΜΜΜ:: π:[::ἱσ:· το:: .ίσ!ἔ:σσ::/νεσ :::::::~:':::, σ:: :Μπακ

Π:σ:·νε::, σ:: Ποτ:: ΜΚ:: εμε:: ΙΜ: :σ::,- €9::: ΜΗ: Β::::σ~;Γσσἀσ Μωβ:: @Μαξ
ου ΜΜΜ:: Τσε:: @σερ ΒΙ:::‹:::::Β::::ι·Ζ σε:: τωρα: σε Η:::::·::: :Πε :ο Ειπε:: ::

ΜΜΜ η:: Μά, "σκ σει:: εμ:: ::::, Η:: Ασ:::::·:::Η; ν::εσ:ΕΙ:σ:: σε Η:: - Ϊ

Πε:: νσσι· 1:: ΦΩΝΗ, σ:: Μο:: :πωσ «Μια, σ:: ::::·::σσ::σε :απο ::::::::::α:.: σ · :

Μι: σρ Μεσα:: ::::. Ο:: ::::σσ:::Μ: 5'Γσ::: Η:: Με:: 6:: Λάσση::.εσ:Μ:::,Έ~

Ι::::::::ι· ΜΚ:: ': πώ: Πανε:: ·

ΑΙ:: :πωσ Δ: Η::ι·:::: :σσ:::,:ν:ετάσ::ζ σε:: : :::::::ω::: :ο ΜΒΜ, σ:: :με ~ .

η :::::::::ι::, ο:: Επεσε:: :::ω::γω::,: μεσω: :πωπω 1::::::Ιρί:::::: ΜΜΜ ασ
ισσσε:υ:8, Δ:: Δ: Ασπ::::::Ι η!" :Ικα-ι να:: ,· και:: ον:: 65:: αν:: ΟσΒεν:::

::::::::: η:: @Μετά σ:: σε Ι::::::: Η:: ν::- ίσε:· :ΜΜΜ :πασα Ε:: Ποτ:: :Μπομπ

Μ:: Τσε:: Μπι:: σε:: σε:: Η:ι·:σε, ο:: .. :η τσεσ:::νσσω:ΒΙ::Μ να:: :Πο 6: Η:::::::

Μ:: Ιενσ:: σε:: ΜΜΜ, ο:: σ::συ:Ιγκ ° σ:: Β::ΐσ:::::::::::: Δ:: Ι:υ:: :π:::ονετεσΚσ·

πωσ: :η :Ι::::Κ: σε:: Η:: Ι::::: πω, ε:: :::ε:::, να: σου:: Θάσοα:: :Έ το: σε:: η::

:σε ιη:: Μ Η::::::: σε” σε:: 1:: Μ:: σε: 6:: :ο σρ σε Τσκ:: ::,:νω:::::: ΜΜΜ.,

ί .: -

:Ζ

.η

.νσσι·ν::Ι ωστε:: απο: 180882: :γά, 9:: :::ΜΙσσ :::::1::::ἔσ:· Φίξ:: ::στ:Πωε::ίγ:: έξ-
:, Με: :ΜμΕ ΕΜΗ: οι: ΒΙ::σσ:::Β::::Σ :Η ϊ..



α ι

. Σ .

. Μπι: ονει· η Ιιειι Μπηκα· νετινοπιιει·- ·

ι!ειιι . . , ~ .. . .

1 Να Με πιω; ηιι” νειιιιιιιΓ Βεθἱπάἱπά ·

Με” Βἱπἔ·1ιχ τοι άειι ἑΔιὶπιἱι·πιιι,ι νιει

1ιεπι :ε νοεΕπ επ πιο Ιιειιι οΠιἴ· Μπι πιι

Β1επεπεπειιι· απο ενεπ ιι" @Η Μπι·

1ιγ που νεεΙ οιιι @Με ειι επ πωπω Μάι,

ο Μπιτ ιη ιοπιΙει· ··Ιιπιιι· πιει ιοιιιιε Ιτιιπιιεπ

πινει» Βοε ιιιιπι πε Λοιπιπιει, οιιι .ιγ

πεπεειιιπε ιε·ιιειοοπεπ9 Μαιο ο? πε

Με; επ @επ ιιειιι πἱιιεπ πενεπο ηπε

"σε ειι ι‹ιιεειιιε πειιι; ειι ιιγ πιιιιι οι*

ΒιιπεΙιεπειιι ιη πε Με, επ πεπιε:

πωσ, ~ιιἱει·.Βενε πι ιι πε Ιοπιινωιιννε

2ειιιι;, επ ΓεπεπΚε ιι Ιιεἱ‹ιε πετ Ξενεπ.

Τοειι νἱεΙεπ η οι: Αοιπιι·ειιΙ τε πιει,
Μπι: ιη ι·ιεπιτεΙπεπ ιπιππειγιι ερ, επ

πωπω πω, επ πιιιπιζιε ΠΜ: τοι πιο

οι", πιω· πε ιπεπιει·ε πει πιω. .

.ι 1 ο Η” . Ή'επάιι Οαρ"Μ.

Πο: πε Ζάππειο! οι" α‹ιτἰ.ι·. @ι Πάπια

ποπ Δωρο, επ »ιι-πω ειι βιαιισ!πι.

:παπι παμπ· ~ ·. ι .η. .ι . ··
.η

@ο ιιιι Με άἰπἐειιῖιεπ Ιιεειε πειιοπιεπ

· πιω ποο νιἱει·‹ιοιιιιτ εεπΈτοοπ

εεει παπά; Μπι πε· Αιιιπιππι Με.

@Με πιει ει·οοιε ιιιιιιππΙιε εε1ειιιειι απ ~

ΜοιιΩει·;ιΙππι πι· πειτοιιιινάε πιει πωπω

ειπε, ειι Με! Ζε πιτ Κοπιπιιιππε ιιιοοπεπ

ιιοπι Ή οι: Ηεετεπεπ (3ι·οοιειι, επ ινιΙιΙε

Μπι οιιάεπ ιιΙ ηιι Ιενεπ Ι:ιπ8. Επ

ιιππωππωικπωι οοΚ ιει 2εΙΕπει· Κως

@Με τι . πιο: :ε ΡΙοιἱε πωπω: πιει

@πιο -ΗγάΓεπιιρ. · 12ο ιΙπειι· "και εειιε`

.ιιιιιιεΙππιε ιιπιιιοπ @πωπω ειι με

- ~ @Μπιτ πιο πε πωπω πωπω, επ

Μπι πε Κοπἱπἔἱππε @πιει ειι παπι··

:πιω Θεού ιι), ·Επι Ιιειιι 2ἱτιεπ Ε'Ιοι·ιε ειι

Μπεπεπειιι·ι·επ οιι“°εππειε Ηεει·επ, ειι:

ιι.. ι

.Η .·

ηι:···ί : :ο

-

ε ι.

ο κι ;

( οι 1

πε @πει “πιο Τοεπ Με ιιιειι τοπ

πωπω @ο Τοιιιιιοϋεπ ι ΠεεΚειι€ Με

πεπ επ !ριιππεπ.·επ ιιιεπιι;ει·Ιει ιιιιιιἱειι:

επ πει “επι επιασε νειΓειιεΜε πωπω. ·
ποπ ειι Εεεετινιιι·επ οιιι: εειτοπιεπ Απι

ΕπιεΓιιιεπ οι: 8ρεπῇε, :Με ιιιΙγιι. νοοτ

Με @παπι νει·πιιιιΜε ιιι Πωσ ιγιι

νιιιιει· επ Μπακ: Βειὶοι·νεπ ιινιιι·ειι, επ

πει πει Σπιτια ιπ· @ποτε οποιοι: Με. οιιι

ηπα· ιἱοοΙιπεε Μι ε. Με - Ειοι·ἱε πεπε

ποιοι νει·ιιιιιιπ πως ινιιε 1η :πιει πε

πιοεΕπ, επ νει2οδι πε ΑιιιιιιιιιιιΙ οιιιεγπ

νει·ΙοΕ, 'ι ΜΙΒ: Με πιει Βιιιιιπε Με, Πιε

πωπω ιιειπ Βιιοοιει· Ηεει· ιε 2ΠΠ€ΠΙΠ29

Και ποπ ιη τε ιιιιιιι Χοπ ιιιιι, πειιι·ονετ

ιιειιι Ριοι·ἱε πεοεπιιιε. ·

Με πιι σε Λάιιιιι·ιιιιΙ Με πάω· !ιεεεει·ε ·

πε ιε νει·ιιειιι‹ειι, Μάι ιιγ πειπ Μειγε ~

ΒεΓειιοπΚειι πιει νεειε @πωπω είπω,

επ πιο ιιεεΙ (Με επ ΖΗνει· Με Ιιγ πε. ·

εεει·πε, ειι ποπ Ιιεπι πε Ποπεπειιππε:

νοΙεπ. Μισο πιω Παπ ειι ΒΙππεπεπειιτ

πε 8ριιπιε Βει·ειει, πιει Ιιιιππεπ Μπι,

πιο: η ΓροεοιΕπιπππιππιεπ,· ειι πιει

Βι·οοιε ιιιγειΓειιιιρειι ιτπιπιιιιι νππ πι πετ
ι νεα οπιΕιιπι:,επ 'πετάω , επ Παπ πιο

Με Κοπιιιξ ε!τι·οοπε πι πιο; νιιιιεκρΙεπιιι ,

επ Βιιιιιε ε επι ιο: ΚοπιιιΒἱπιιε. Πειε

"Με ΙεεΓι1ε Ιιιιιιιειι ιἴι¦·ἱΙι Βιοοιε παπι

οι: νει·πεποεεοΙιειιι. Ε ειπε ιιιιιειιιε, ορ οι:

Ιιεεεειζιε νιιπ ΒιιιπεΙιεΒειιι·, ειπα νοιι‹ πι

:Υπ Μπά ιοιβιιι·ιειεπειι. Βιι1ιοι·ι άπει

ιιιι νειΠιειΕ Μπι 'ι Ι.ιιπό ν:ιπ Ηππειιηεπ

ιπιπ ιγιιεπ Οοιιι, οι:: :ιοπάει Κιπι:1ει·επ

Μαΐ. εποε ι Βενιιοππεπ τε 2ιιιπεπ εειι

Βιιειιιει·, πιο εειιιιε Βεπεπιπά "πε, επ

ιιιιιιει·Ιιεπά εεπ Ηιιἱεντοιινα νιιπ Κοπἱπ8

Ρεργπ Μετά; ιὶἱε νοοι· 1ιιιιειι εειιιεπ

Μιιπ,. ‹Ιειι ιιιοοιεπ Κοπιπε Κατω, ιιοο

Με πιειιιιιε Βιιιιοπεπ "έξω, εεπεοειιΕπ·

ι·γΚε Ρι·ιιιεεείε Με. ι ~ ~







 

 




